
De leuke juffen.

In Castricum was een leuke school en 66n groep was het leukst.
Dat was groep 4.

Groep 4 had twee leuke juffen. Juf Maaike en juf Gerda en de juffen
maakten veel grapjes. Op een dag was groep 4 aan het rekenen.
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Ze waren zo druk bezig, dat de juffen stiekem gingen spelen. Ze
gingen naar zolder met de lego spelen, maar de klas zag dat niet.

Het duurde heel lang. De klas ging maar naar buiten omdat het
pauze was. Hugo B moest plassen en ging naar de wc. Toen
hoorde hil de juffen, maar waar waren ze?

Buiten ging de klas verstoppertje spelen en een paar jongens en
meisjes gingen op de zolder verstoppen. Toen ze een heel raar
geluid hoorden, gingen de stoere jongens de deur open doen.

Ze zagen de juffen en toen gingen ze hee hard lachen en haalden
ze de hele klas. Ze hielden zich heel stil en de juffen speelden door
met de lego.

Het buurman en buurman spel lag naast ze. Moet je kijken, wat
een leuk spel, zei juf Maaike. Wil je ook meespelen, vroeg ze aan
juf Gerda. Ja hoor, zei juf Gerda, ik wil wel mee doen. Ze pakten
meteen de dobbelsteen en de kaartjes en ze gingen spelen.



De hele klas ging dichterbij sluipen. Juf Gerda pakte het Buurman
en Buurman kaartje en toen had ze gewonnen. De volgende keer
win ik, zei juf Maaike en ze stak haar tong uit.

Opeens stond juf Gerda op en liep naar de schooltuin. Uit de bosjes
tilde ze een opblaaszwembad en uit haar tas pakte ze haar bikini.
Juf Maaike kwam ook naar buiten. Zil had haar bikini al aan.
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Ze gingen lekker in het zwembad plonzen. De klas keek uit het
zolderraam en Pien pakte haar selfie cam. lk ga een foto maken,
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Oh leuk zei Hugo B. Kijkt De juffen spelen met een boot.

Amber maakte een filmpje van de juffen, maar opeens zagen de
juffen de kinderen. Ze verstopten zich onder het speelgoed in het
zwembad.

Hugo L sprong uit het zolderraampje bij de juffen in het water
Plonsl Door de golfvlogen de juffen er uit.

De juffen stonden lachend op. Kom er maar bij, zeiden ze. De
kinderen sprongen ook in het water. Plons. Iedereen was nat

Ze hadden geen schone kleren mee dus ze moesten in hun blootje
de klas in.



Het was heel warm en de kleren hingen aan een touwtje te
drogen. De juffen stonden in hun bikini voor de klas en alle
kinderen gingen breien. Ze breiden een onderbroek.
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Toen de onderbroeken klaar waren, gingen ze met z'n allen naar
zolder. Daar gingen ze met de kleine treintjes spelen. Er was ook
een microfoon.

Juf Maaike pakte de speelgoedmicrofoon en juf Gerda pakte de
babypop en ging achter de kast met haar babypop spelen. Alle
kinderen gingen ook spelen.

Toen kwam opeens juf Carla, de directrice, binnen. lk ben boos, zei
ze. Wat doen jullie hier? Wil zijn lekker aan het spelen, riep juf
Maaike door de microfoon. Jeeehhhl De hele klas juichte en juf
Carla deed toen ook mee
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Geschreven door Groep 4 van De Juliana van Stolbergschool in
Castricum.

Hugo L, Fenne, Stan, Meike, Brett, Lotte, Jim, Sanne, Jeyson, lsa,
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