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Dit is groep 3A. Het is de klas van Juf Marieke. 

Het is een heel gezellige klas met leuke kinde-
ren. 

Iedere dag wordt er hard gewerkt, geknutseld, 
buiten gespeeld en soms gegymd. 

Er zitten 26 kindjes in de klas. Allemaal zijn ze 
anders en allemaal zijn ze even leuk! 

Wil jij weten welke kinderen er allemaal zijn, hoe 
ze heten, wat ze leuk en lekker vinden en wan-
neer ze geboren zijn? Dat lees je allemaal op de 
volgende bladzijdes!

GROEP 3A
1



Abel heeft bruin haar. Hij vindt het leuk om gel in zijn haar te 
doen voordat hij naar school gaat. Hij gaat dan op het krukje 
staan voor de spiegel in de badkamer en kijkt er super stoer 
bij!

Abel neemt graag bruine boterhammen met worst mee naar 
school. Hij mag geen melk want daar is hij allergisch voor. Daar-
om mag hij ook geen koekjes of cakejes eten als de andere kin-
deren in de klas trakteren. 

Abel is in het voorjaar geboren op 12 mei en hij vindt tekenen 
het allerleukste wat er is op school. Zijn lievelingskleur is rood.

Abel heeft op zijn kamer een aquarium met tropische vissen. Er 
zit ook een bijzonder beestje in dat de vissen poetst. Weet jij 
hoe zo’n diertje heet? Een poetsgarnaal! 

Abel speelt na schooltijd graag dat hij een cowboy is. Op zijn 
paard en met zijn lasso vangt hij dan andere kinderen net als 
‘echte’ koeien! De kinderen rennen dan hard weg en hij galop-
peert erachteraan. Soms gooit hij echt raak met zijn lasso en 
dan juicht iedereen!

DIT IS ABEL
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Bas houdt erg van verkleden, vooral als piraat. Vind jij verkle-
den ook zo leuk? 

Bas heeft blond haar en blauwe ogen. Hij heeft heel veel sproe-
ten op zijn neus en wangen. 

Hij is geboren op 20 februari, in de winter dus, en hij is een 
tweeling! Dat betekent dat hij nog een broertje heeft dat pre-
cies even oud is. Ken jij ook een tweeling? Bas en zijn broer zijn 
te vroeg geboren. Ze hadden als baby dus eigenlijk nog een 
paar weken langer in de buik van hun moeder moeten blijven 
zitten.

Bas lust het liefste friet met mayonaise. Hij spreekt graag met 
vriendjes af na school en speelt dan meestal buiten. 

Thuis heeft hij in de tuin een piratenfort met een piratenvlag en 
een verrekijker. Op woensdagmiddag picknicken ze daarin met 
piratenlimonade en piratenworstenbroodjes. Ze graven ook 
vaak naar piratenschatten in de zandbak. Als ze heel diep gra-
ven dan vinden ze goud zand!

Bas heeft een geheim dat alleen zijn ouders en zijn broer nog 
weten: ze krijgen er een zusje bij! Maar niemand mag dat nog 
weten, hoor!

DIT IS BAS
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Carolien is op 3 september geboren in Suriname. Ze heeft 
zwart haar dat een beetje kroest en haar huid is bruin. 

Ze draagt het liefste haar gele t-shirt met daarop een roze ijsje. 
Aardbeienijs is dan ook wat zij het allerlekkerste vindt. Vind jij 
dat ook het lekkerste ijs?

Met één oor hoort Carolien een beetje minder dan met het ande-
re. Maar met haar twee oren samen kan ze je prima horen! 

Ze vindt schilderen op school erg leuk en ze komt altijd op haar 
rode step naar school. 

Carolien wil later dokter worden. Ze speelt ook graag dat ze al 
dokter is. Ze maakt dan al haar knuffeldieren beter. 

Ze heeft een parkiet die kan praten, hij zegt de hele dag “Hallo, 
Hallo, ik ben hier!” Laatst zei hij “schatje” tegen haar vader. Ca-
rolien viel toen bijna van haar stoel van het lachen. De parkiet is 
heel tam. Soms zit hij zelfs op haar hoofd! 

Carolien speelt graag op het klimrek in de speeltuin. Ze doet er 
de mooiste kunstjes. Ze kan zelfs een vogelnestje maken! Wie 
weet er wat dat is?

DIT IS CAROLIEN
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Daan heeft blond haar met heel veel krullen. Hij neemt iedere 
dag twee witte boterhammen met hagelslag mee naar school. 

Hij is geboren op 5 december. Weet jij wie er dan nog meer ja-
rig is? Ja, Sinterklaas! 

Daan speelt vaak alleen en vindt het fijn als alles hetzelfde blijft. 
Hij wordt soms dan ook boos als zijn moeder zijn verkeerde tas 
mee naar school heeft genomen. 

Zijn lievelingskleuren zijn goud, zilver en oranje. Daan heeft een 
bed in de vorm van een rode raceauto en hij slaapt altijd met 
zijn sokken aan! Jij ook?

Daan houdt erg van fossielen en van dinosaurussen. Dino-tje 
spelen doet hij graag. Hij speelt dan dat hij uit een ei komt en 
heel snel groeit. Hij gromt dan net als een echte dino! Hij kijkt 
ook iedere dag naar zijn favoriete film over dinosaurussen en hij 
onthoudt iedere zin! 

DIT IS DAAN
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Eefje is jarig op 21 oktober, in de herfst. Ze is vrij klein voor 
haar leeftijd en ze heeft bruin haar dat meestal in een vlecht zit. 

Ze houdt enorm van dansen in haar paarse maillot en roze bal-
letpakje. Haar lievelingskleur is dan ook roze. 

Eefje moet vaak hoesten en moet ook vaak naar de dokter. 
Soms krijgt ze dan een puffertje mee waar ze door moet adem-
halen. Daarna gaat het ademhalen weer beter. 

Eefje zingt graag mee met liedjes en op school vindt zij voorle-
zen super leuk. Na school vindt ze het leuk om af te spreken 
met de meisjes uit haar klas. Het liefst zou ze iedere dag afspre-
ken!

Ze heeft thuis een microfoon waarin ze zelf liedjes kan zingen 
op muziek. Dat doet ze vaak op haar kamer. Die heeft een roze 
muur vol met vogelhuisjes en een echte schommel! Ze kan dus 
schommelen op haar kamer! Hoe vind je dat?

Eefje treedt ook vaak op. Dan verkleedt ze zich en danst en 
zingt, net als een echte zangeres. Pas heeft ze ook meegedaan 
met het Open Podium op school en ze kreeg een groot ap-
plaus.

DIT IS EEFJE
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Femke heeft rood, lang haar met heel veel kleine krulletjes. 
Haar lievelingskleur is blauw, net als de kleur van haar ogen. 
Haar huid is licht, daarom moet zij zich altijd goed insmeren als 
de zon schijnt.

Ze is in het ziekenhuis geboren op 18 maart. Ze was toen 50 
cm lang en ze woog bijna vier kilo.

Femke lust graag kaas en worstjes. En ook chips. En jij?

Stiekem is Femke verliefd op Giel, maar dat mag niemand we-
ten! Ben jij ook wel eens verliefd? 

Femke snapt alles erg snel. Soms verveelt ze zich daarom een 
beetje. Daarom krijgt ze van de juf extra werkjes om te doen. 

Ze heeft thuis vijf hamsters in een grote kooi. Zij rennen altijd 
hard in hun groene draaimolentje en krijgen ook wel eens ba-
by’s. 

In de achtertuin heeft Femke een eigen hoekje grond. Daarin 
kweekt ze zelf tomaten en pompoenen. Ze werkt vaak in haar 
tuin en geeft de planten elke dag water. Heb jij al eens zelf 
plantjes gekweekt?

DIT IS FEMKE
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Giel is best groot. Hij is ook erg sterk en kan hard rennen. Hij 
draagt naar school graag zijn blauw met gele sportschoenen.

Giel had een spleetje in zijn bovenlip dat door de dokter is 
dichtgemaakt. Daardoor heeft hij wat moeite met praten. Hij 
gaat iedere week naar een mevrouw die hem daarmee helpt. 

Hij houdt erg van muziek en speelt zelf gitaar. Op zijn kamer 
heeft hij posters van zijn favoriete popgroep. Heb jij ook een lie-
velingsliedje? 

Giel is geboren op 31 december, de laatste dag van het jaar. 
Hij heeft dus altijd vuurwerk op zijn verjaardag en hij mag dan 
heel laat opblijven! En natuurlijk veel oliebollen eten!

Hij wil later brandweerman worden. Thuis speelt hij het liefste 
met de tuinslang als het mooi weer is. Hij blust dan, net alsof, 
de glijbaan en het tuinhuisje. Ook redt hij, zogenaamd, de kat 
uit de boom. 

Giel vindt het ook erg leuk om te vliegeren. Als het een beetje 
waait gaat hij naar het grote veld met zijn gele vlieger. Kun jij 
ook al vliegeren?

DIT IS GIEL
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Hanna heeft lang blond haar en vaak een lichtblauwe haar-
band in. Ze heeft bruine ogen. Hanna is gewoon thuis geboren, 
op 11 november om drie uur ‘s middags.

Ze kan viool spelen en ze houdt erg van lezen. Ze kijkt graag 
naar buiten, naar de vogels en vlinders. Ze heeft een brood-
trommel met konijntjes erop die ze elke dag meeneemt naar 
school.

Hanna is een beetje stil en verlegen. Als de juf haar iets vraagt 
dan zegt ze maar heel zachtjes iets terug en soms krijgt ze er 
rode wangen van. Hanna zou graag willen afspreken met de 
andere meisjes maar ze durft het niet te vragen. 

Springtouwen en elastieken doet ze graag. Ze zingt daar het 
liedje van ‘In spring, de bocht gaat in’ bij. Ken jij dat liedje ook? 

Hanna zou graag in het circus willen werken. Wat de andere 
kinderen niet weten is dat ze een fiets met één wiel heeft waar 
ze heel hard rondjes op kan fietsen! 

En morgen gaat ze vragen of Lila met haar wil springtouwen na 
school. Zou ze dat deze keer durven, denk je?

DIT IS HANNA
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Inge houdt enorm van dieren. Paarden zijn haar lievelingsdie-
ren, maar ook apen, honden en giraffen vindt ze lief. Wat is 
jouw lievelingsdier?

Paars is haar favoriete kleur en ze is geboren op 6 april, in de 
lente. 

Haar benen zijn niet helemaal even lang en daarom heeft ze 
speciale zooltjes in haar schoenen. Inge mag iedere week naar 
een meneer die oefeningen met haar doet. Dat heet een fysio-
therapeut. 

Ze lust heel graag pannenkoeken met appel en heel soms krijgt 
ze die ook mee naar school. Rekenen vindt Inge op school het 
leukst. En natuurlijk de pauze!

Inge heeft een hond die Pukkie heet. Pukkie slaapt altijd bij 
haar op bed, maar eigenlijk mag dat niet van haar moeder! Zo-
dra iedereen slaapt sluipt Pukkie de trap op en maakt ze met 
haar neus stiekem de deur van de kamer van Inge open. Iedere 
ochtend vindt haar moeder het hondje heerlijk slapend op In-
ge’s bed!

Inge wil later hondentrainer worden. Pukkie kan ook al allerlei 
trucjes: hij kan op zijn achterpootjes lopen en springt over haar 
rug als ze dat vraagt. Het grappige is dat Pukkie alleen naar 
haar luistert! Maar misschien doet ze ook wel een kunstje voor 
jou als je het vraagt!

DIT IS INGE
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Joris heeft stoer, lang haar. Zijn haar is bruin, net als zijn ogen. 
Zijn neus staat een beetje naar boven. Dat noemen ze een wip-
neus. 

Joris is vrij stevig. Van zijn ouders moet hij daarom meer bewe-
gen. Hij weet alleen nog niet welke sport hij leuk vindt. Mis-
schien weet jij een leuke sport voor hem? 

De lievelingskleur van Joris is groen. Hij houdt erg van computer-
spelletjes, en tv kijken is wat hij op school het allerleukste vindt. 

Zijn favoriete kleren zijn een spijkerbroek en groene trui met ca-
puchon. ‘s Avonds gaan ze in de was en de volgende morgen 
doet hij ze snel weer aan. Ze zitten zo lekker!

Joris is geboren op 16 september, en op zijn verjaardag is het 
heel toevallig eigenlijk altijd mooi weer!

Joris heeft een konijn. Het is een meisje en ze is wit met zwarte 
vlekjes. Heb jij een idee hoe het konijn heet? Ja, Vlekkie! 

Timmeren vindt Joris erg leuk. Hij heeft pas nog een mooi huisje 
voor Vlekkie getimmerd, en daarna in camouflagekleuren be-
schilderd. Dat zijn vooral groene en bruine kleuren zodat het 
huisje niet opvalt in de tuin. 

Er zit ook een trapje in dat Vlekkie gebruikt als een soort glijbaan-
tje. Iedere keer glijdt ze er, whoeps, zo op haar billen vanaf naar 
beneden!

DIT IS JORIS
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Kasper houdt erg van moppen. Hij maakt altijd grapjes en 
houdt de juf en de andere kinderen graag voor de gek. 

Kasper had een gaatje in zijn hart toen hij een baby was. De 
dokter in het ziekenhuis heeft het gaatje dichtgemaakt. Hij is 
dus geopereerd. Nu heeft Kasper een litteken op zijn buik. 
Maar dat zie je alleen met gym. 

Kasper is geboren op 20 februari, en hij heeft lange benen. 
Daarmee springt hij graag ver en hoog. Hij wil daarom graag 
op atletiek en wil dan veel medailles winnen! 

O ja, en Kasper is de tweelingbroer van Bas! Weet jij dan welk 
geheim Kasper samen met zijn broer heeft? 

Kasper en Bas slapen samen op een kamer in een stapelbed. 
Daarin kletsen en lachen ze altijd nog even voordat ze gaan sla-
pen. En ze bedenken grapjes die Kasper de volgende dag 
weer kan uithalen!

Spelletjes doen vindt Kasper erg leuk. Het liefst speelt hij kwar-
tet of “Wie ben ik?”. Hij wint best vaak, maar hij kan ook erg 
goed tegen zijn verlies. En jij?

DIT IS KASPER
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Lila is op 5 juli geboren in een dorpje in China. Haar ouders kon-
den niet voor haar zorgen en daarom heeft ze nu nieuwe ou-
ders in Nederland, die heel blij met haar zijn. Dat heet geadop-
teerd. 

Lila heeft zwart haar en haar ogen zijn een beetje smal. Ze 
heeft twee tenen die aan elkaar gegroeid zijn, maar daar merkt 
ze helemaal niets van.

Lila lust het liefst boerenkool met worst, en drop. Ze gaat altijd 
fluitend naar school op haar rode fiets en met haar rode laarzen 
aan. Kun jij ook al fluiten?

Lila is in de zomer jarig en soms is het dan al schoolvakantie. 
Haar kinderfeestje viert ze daarom altijd voordat de vakantie 
begint. De volgende keer gaat ze met haar kinderfeest naar de 
dierentuin. Daar vindt ze de ijsberen het allermooist. Welk dier 
vind jij het mooist? 

Na school fietst Lila graag rond in de wijk. In de herfst zoekt ze 
vaak eikels die ze dan naar de herten brengt. Die komen hard 
aanrennen zodra ze haar zien. De herten niezen altijd zo grap-
pig, daar moet Lila altijd erg om lachen.

DIT IS LILA
13



Mohammed heeft een lichtbruine huid, bruine ogen en zwart 
haar. Zijn ouders komen uit Marokko maar Mohammed is zelf 
gewoon in Nederland geboren. Op 10 januari, toen lag er 
sneeuw. 

Mohammed houdt erg van voetballen. Hij neemt graag een 
voetbal mee naar school om mee te spelen in de pauze. 

Mohammed heeft een bril omdat hij dingen die ver weg zijn niet 
zo goed kan zien. Met bril ziet hij alles goed. Belangrijk, want 
zo ziet hij de bal goed aankomen!

Mohammed is pas naar een Open Dag van zijn favoriete voet-
balclub geweest. Daar mocht hij met de mascotte op de foto en 
kreeg hij een foto met handtekening van alle spelers! 

Als het mooi weer is speelt Mohammed flesjes-voetbal met zijn 
vriendjes. Iedereen krijgt dan een fles gevuld met water en die 
moeten de anderen proberen om te schoppen met de bal. Als 
je fles leeg is dan heb je verloren. Soms wordt hij zelf ook hele-
maal nat! Het allerleukst is het als er ook vaders meedoen. Ze 
proberen dan met alle kinderen de flesjes van de vaders om te 
schoppen en natuurlijk om hen zo nat mogelijk te maken!

DIT IS MOHAMMED
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Nicole draagt het liefste jurken en rokjes met een vrolijke maillot 
eronder. In haar lange bruine haren heeft ze meestal speldjes 
met bloemen. 

Nicole lust bijna niets. Eigenlijk vind ze alleen macaroni lekker, 
zonder iets erin. Maar dat is natuurlijk niet gezond dus moet ze 
toch leren om meer te eten!

Haar ouders zijn vanuit een ander deel van het land hier komen 
wonen, en dit jaar zit ze voor het eerst in de klas van Juf Marie-
ke. Als ze praat dan klinkt het een beetje anders dan de andere 
kinderen. 

Nicole is in het najaar geboren op 4 oktober. Van haar opa en 
oma heeft ze pas zomaar nieuwe rolschaatsen gekregen. Nu 
rolschaatst ze iedere dag na school door de straat. Kun jij ook 
rolschaatsen? Of schaatsen op ijs in de winter? 

Met stoepkrijt maakt Nicole banen in allerlei kleuren op de 
stoep waar ze dan overheen probeert te rolschaatsen. Ze vindt 
het ook leuk om een speurtocht te maken. Met haar stoepkrijt 
tekent ze grote pijlen op de stoep, zodat iedereen zich afvraagt 
waar die pijlen toch heengaan!

DIT IS NICOLE
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Olaf heeft donker haar met stekeltjes, en blauwe ogen. Hij 
houdt erg van legerauto’s, vliegtuigen en helikopters. Hij neemt 
zijn gymspullen altijd mee in een legergroene rugzak. Die vindt 
hij super mooi.

Olaf is nogal druk en heeft altijd blauwe plekken en schaafplek-
ken omdat hij zo vaak valt. Hij kan niet zo goed stilzitten. Hij wil 
het liefst de hele dag bewegen. Daarom vindt hij het buitenspe-
len het allerleukst, dan kan hij lekker rennen en springen! 

Hij plaagt graag de meisjes uit zijn klas. Die roepen dan “Meis-
jes plagen kusjes vragen!”. Olaf stopt dan vlug want van kusjes 
houdt hij niet! 

Olaf is bijna jarig. Hij deelt cakejes uit met een marsepeinen au-
to erop. Maar dat is natuurlijk nog een verrassing, dus niet ver-
der vertellen hoor! 

Olaf speelt meestal in het bos bij school. Hij maakt met takken 
een hut die hij met bladeren bedekt. Soms maakt hij ook een 
dam in het slootje of een brug over de sloot heen. Hij komt ei-
genlijk altijd met natte schoenen en sokken thuis. Eén keer is hij 
zelfs helemaal in de sloot gevallen. De modder zat toen zelfs in 
zijn onderbroek en het kroos in zijn haar! Gelukkig is de sloot 
niet diep want Olaf heeft nog geen diploma A.

DIT IS OLAF
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Paul lacht graag en veel. Hij skateboardt super graag. Naast 
school is een skatebaan waar hij en zijn vrienden allerlei stunts 
uithalen. 

Paul heeft één gewone arm en één korte arm zonder vingers. 
Zijn zusje noemt dat een gelukshandje, net als de andere kinde-
ren in de klas. De kinderen in de klas vinden hem heel knap om-
dat hij met één hand net zoveel kan als zij met twee.

Paul heeft een skate-kapsel, het is een beetje lang en zit een 
beetje naar voren in zijn gezicht. Hij draagt graag een broek die 
afzakt en een t-shirt met zijn groene shirt eronder. 

Paul is geboren in de zomer op 27 augustus. Meestal is de zo-
mervakantie dan net voorbij en ziet hij al zijn vrienden weer op 
school.

Paul wil later graag stuntman worden. Zijn coolste stunt is dat 
hij omhoog springt en dat zijn skateboard in de lucht rond-
draait. Heb jij ook een coole stunt?

Hij spaart petjes. Op zijn kamer heeft hij al een hele muur vol! 
Paul kan ook heel mooi schilderen met een spuitbus. Graffiti 
noem je dat. Hij gebruikt daarvoor allemaal mooie kleuren in 
mooie vormen. Gelukkig doet hij dat gewoon met krijtverf dus 
het gaat er ook zo weer af!

DIT IS PAUL
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Quint woont op een boerderij. Hij komt iedere dag op de fiets 
en moet dan wel een half uur fietsen, zelfs in de regen en de 
sneeuw. 

Quint lust alles wat gezond is: melk, groente, fruit, bruine boter-
hammen, vlees, alles! Maar snoepjes vindt hij ook lekker. 

Quint is erg sterk. Hij helpt zijn vader graag op de boerderij. Als 
er kalfjes geboren worden dan helpt hij mee. Soms heeft hij 
voor school al meegeholpen met de koeien melken. Quint mag 
ook iedere dag de kalfjes de fles geven. 

Zijn spreekbeurt hield hij over kippen en hij nam toen echte kui-
kentjes mee naar school! Vind jij die ook zo lief? 

Bij de GGD hebben ze gemerkt dat Quint kleurenblind is. Dat 
betekent dat hij sommige kleuren niet goed ziet. Rood ziet hij 
wel goed en dat is ook meteen zijn lievelingskleur.

Na school gaat hij vaak vissen. Hij schept graag op over de gro-
te vissen die hij heeft gevangen. Vorige week vertelde hij dat hij 
een haai had gevangen in de sloot! Zou dat waar zijn, denk je? 

Later wordt hij boer, net als zijn vader. Dan koopt hij een mooie 
grote, knalrode tractor. 

Quint is vandaag precies over één maand jarig.

DIT IS QUINT
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Roos heeft blond haar, bruine ogen en meestal rode wangen.

Ze moet in het voorjaar altijd erg niezen en lijkt dan wel verkou-
den. Ze heeft hooikoorts, dat is dat je allergisch bent voor stuif-
meel of voor bijvoorbeeld kattenharen. Daarom mag Roos geen 
huisdier. 

Roos houdt erg van schrijven. Ze heeft pas nog een verhaaltje 
geschreven voor de schoolkrant! Het liefst schrijft ze over elfjes 
en kabouters, die samen met de dieren in het bos allerlei avon-
turen beleven. 

Roos spaart gelukspoppetjes. Dat zijn hele kleine poppetjes 
waarvan gezegd wordt dat ze geluk brengen! Ze heeft er al 
heel veel, en ze vraagt voor haar verjaardag altijd nieuwe pop-
petjes. Nu moet ze nog even wachten want ze is vorige week 
net jarig geweest. Ze kreeg toen ook een grote slagroomtaart 
want dat vindt ze super lekker. Wat voor taart lust jij het liefst? 

DIT IS ROOS
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De ouders van Selma zijn Turks en haar moeder draagt een 
hoofddoek. Selma draagt geen hoofddoekje. Ze heeft lang 
zwart haar en donkere ogen. Selma is geboren op 1 oktober 
om half 12 ’s avonds.

Haar lievelingskleur is donkerroze. Ze heeft een zomerjas in die 
kleur met witte bolletjes. 

Selma knutselt erg graag. Ze is links, dat betekent dat ze met 
haar linkerhand kleurt en schrijft. Ze heeft ook een speciaal 
schaartje voor linkshandige kinderen.

Ze eet graag Turkse broodjes, maar ook boterhammen met cho-
coladepasta vindt ze heerlijk. 

Selma heeft een grote familie en veel neefjes en nichtjes die 
vaak bij haar thuis komen eten. Ze koken samen allerlei lekkere 
dingen. Ook de kinderen helpen mee. Selma kan zelf ook al 
heel goed koken. Ze bakt vaak cakejes die ze dan op allerlei 
manieren versiert. Ze heeft een geheim recept waardoor haar 
cakejes heel lekker smaken. Wat niemand weet is dat ze er een 
beetje kaneel in doet! Bak jij ook wel eens cake of koekjes? 

DIT IS SELMA
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Tess heeft bruin haar dat meestal in twee staarten met een rode 
strik zit. 

Tess zit op turnen. Ze kan haar benen al bijna in de split doen 
en heeft pas geleden de eerste prijs gewonnen met een turn-
wedstrijd. Ze kreeg toen een echte beker! Tess wil later turnlera-
res worden. 

De vader en moeder van Tess wonen niet meer bij elkaar. In het 
weekend woont ze bij haar vader en doordeweeks bij haar moe-
der. 

Ze is op 25 december geboren, op eerste Kerstdag! Ze is daar-
om altijd vrij op haar verjaardag! 

Tess stottert. Soms moet je daarom even wachten op wat ze wil 
zeggen.

Tess speelt na schooltijd graag met haar barbies. Ze heeft op 
haar kamer een groot barbiehuis met veel meubeltjes en kleren. 

Haar barbies laat ze ook allerlei turnwedstrijden doen. Maar 
soms laat ze de barbies ook wel eens trouwen.

DIT IS TESS
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Uus is een jongen met lichtblond haar. Hij zwemt heel graag. 
Drie dagen in de week zwemt hij na school baantjes in het 
zwembad. Hij gaat dan super hard. 

Uus heeft wat moeite met lezen. Hij draait de letters van woor-
den soms om en begrijpt dan niet wat er staat. Hij krijgt daarom 
speciale les op school en leest soms uit speciale boekjes. 

Hij eet heel veel. Hij neemt wel vier bruine boterhammen mee 
naar school, en een appel en een banaan! Thuis eet hij vaak 
pasta, zoals spaghetti of macaroni. 

Hij is geboren op 18 april en toevallig is dat op dezelfde dag 
als zijn vader! Het is dus altijd dubbel feest op zijn verjaardag.

Uus heeft op zijn kamer een bak met schildpadden. In de bak 
zit ook een warmtelamp zodat de diertjes het altijd lekker warm 
hebben. De schildpadden krijgen vaak blaadjes andijvie te 
eten. 

Uus wil later bioloog worden en dan in het oerwoud op zoek 
gaan naar slangen, spinnen en krokodillen net zoals hij altijd op 
de televisie ziet. Soms droomt hij dat hij al echt in het oerwoud 
loopt en dat hij een knalgele slang met paarse stippen ontdekt! 
Zou zo’n slang echt bestaan, denk je?

DIT IS UUS
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Vera houdt ontzettend van pretparken. Ze heeft een abonne-
ment en kan zo vaak gaan als ze wil. Het leukste vindt ze de 
achtbaan. Die gaat zo lekker hard! Ben jij al eens in een pret-
park geweest? Wat vind jij daar het leukst?

Haar kamer is een sprookjeskamer want ze houdt ook enorm 
van sprookjes. Ze slaapt in een bedstee. Dat is een soort kast 
met deuren en daarin het bed. Ze heeft er een lamp in en zelfs 
schilderijtjes aan de muur. Op haar dekbed staat Roodkapje. 

Met Carnaval was Vera verkleed als Sneeuwwitje. Dat is haar 
favoriete sprookjesfiguur. Na school speelt ze vaak sprookjes 
na. Ze wil graag bij toneelles want actrice worden lijkt haar erg 
leuk! 

Ook kleien doet ze graag. Ze maakt dan het liefste paddenstoe-
len die ze beschildert met rood en witte stippen. Ze probeert 
ook wel eens de zeven dwergen van Sneeuwwitje na te maken, 
maar dat is super moeilijk!

Vera heeft bruin haar dat tot haar oren komt, en een moeder-
vlek op haar been. 

Ze is geboren op 1 april en dat is geen grapje! 

DIT IS VERA
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Wouter heeft bruin haar en een bril. Voor één oog zit meestal 
een pleister. Dat is omdat Wouter een lui oog heeft. De pleisters 
hebben allemaal vrolijke kleuren en hij draagt elke dag een an-
dere. 

Hij is geboren in het voorjaar op 3 mei, om half 5 in de ochtend. 
Hij lust heel graag zelfgemaakte pizza. En komkommer. 

Wouter houdt ontzettend van auto’s. Niet alleen van raceauto’s 
maar van alle soorten auto’s! Hij wil later dan ook autoverkoper 
of autocoureur worden. 

Zijn ouders hebben niet veel geld. Daarom is hij nog nooit op 
vakantie geweest. Hij spaart voor een skelter waarmee hij fijn 
door de buurt kan rijden. Hij heeft al 43 euro en 25 cent ge-
spaard! Dat heeft hij verdiend door de auto van de buurman te 
wassen. Heb jij ook een spaarpot? 

Na school speelt hij graag met zijn auto’s. Hij zet ze dan in een 
lange optocht door de hele kamer heen! Soms speelt hij ook 
autoverkopertje met zijn zusje. Alle auto’s kosten dan duizend 
euro per stuk.

DIT IS WOUTER
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Xander houdt erg van kamperen. Ieder jaar gaat hij met zijn ou-
ders met de caravan op vakantie. Hij slaapt dan in een tent. Als 
het regent vindt Xander het erg leuk om in de tent te slapen. 
Dan tikt het zo gezellig op het dak. 

Ook thuis maakt Xander graag tenten. In de woonkamer, in zijn 
eigen kamer of op zolder. Hij mocht ook een keer in de tuin zijn 
tent opzetten en mocht daar toen ook in slapen! 

Xander zit op scouting. Hij vindt het leuk om buiten naar dier-
tjes te zoeken en ze goed te bekijken met een vergrootglas. Hij 
laat ze daarna altijd weer vrij. 

Vorig jaar had hij kikkerdril in een emmertje bewaard. Dat wer-
den kikkervisjes en uiteindelijk hele kleine kikkers. Die heeft hij 
daarna vrij gelaten in de vijver. Heb jij wel eens kikkervisjes ge-
zien? 

Xander heeft blond haar en blauwe ogen. Hij is geboren in de 
winter op 3 januari. Hij was nogal klein en daarom moest hij 
even in de couveuse. Dat is een soort glazen bak met lampen 
voor kleine baby's.

Xander heeft vaak eczeem in zijn ellebogen en knieholtes. Dat 
jeukt. 

DIT IS XANDER
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Yvette zit op judo. Dat vindt ze erg leuk en ze doet het al een 
paar jaar. 

Yvette heeft lichtbruin haar en een lichtbruine huid. Haar opa en 
oma komen uit Indonesië. Ze lust heel graag saté en nasi. Maar 
ook kippensoep vindt ze lekker. 

Yvette vindt het erg fijn om buiten te spelen. Ze klimt in bomen 
en crost met haar crossfiets over de heuveltjes in het park. Van-
daag neemt ze haar schep mee en maakt ze samen met de an-
dere kinderen nog meer heuveltjes waar ze met de fiets over-
heen kunnen springen. 

Yvette heeft best vaak buikpijn. Ze heeft dan blaasontsteking 
en kan dan niet naar school. Dat komt omdat een buisje in haar 
buik niet goed werkt. 

Ze is geboren in het najaar op 10 oktober. Wanneer ben jij ei-
genlijk geboren?

In de tuin heeft ze een grote trampoline. Vaak springt ze daar 
met wel vijf kinderen tegelijk op! Ze moeten dan wel hun schoe-
nen uit doen. Ken jij ook iemand met een trampoline?

DIT IS YVETTE
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Zara heeft bruine krullen. Ze heeft al één tand eruit. Ze draagt 
het liefst haar rode broek met blauwe laarzen.

Ze is vaak verkouden en heeft dan ook oorpijn. Daarom heeft 
ze vorige week buisjes in haar oren gekregen en zijn haar aman-
delen geknipt. Toen mocht ze heel veel ijsjes eten! 

Zara heeft thuis een jong poesje. Ze is wit met allemaal vlekjes. 
Dat heet een lapjeskat. Het poesje is super lief. Zara moet nog 
een naam voor haar verzinnen. Weet jij misschien een leuke? 

Zara is geboren op 25 juni. Heel leuk vindt ze dat want vorig 
jaar was ze jarig op de dag van het schoolreisje! Vind jij dat ook 
een van de leukste dagen van het jaar? 

Zara houdt van naar de sterren en de maan kijken. Ze heeft hier-
voor een echte sterrenkijker. Daarmee zie je op de maan zelfs 
alle kraters en bergen. Je kunt er ook planeten mee zien. 

Zara wil heel graag astronaut worden. Het lijkt haar heel mooi 
om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken. Hoe zou dat eruit 
zien, denk je?

DIT IS ZARA
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Je kent nu alle kindjes in de klas. Ze zijn allemaal anders. Ze zien 
er allemaal anders uit en vinden allemaal andere dingen lekker, 
leuk of mooi. Dat is heel normaal. 

Of je nu lang of klein bent, een lichte of een gekleurde huid hebt, 
een beetje stevig of juist dun bent, blond of rood haar hebt, tien 
vingers en tenen hebt of maar vijf, snel kunt lezen of juist wat min-
der snel, maakt dan ook helemaal niet uit en is gewoon helemaal 
prima. Iedereen is tenslotte anders geboren!

Allemaal anders geboren maar toch ook allemaal gelijk. Wist je dat 
iedereen in zijn blote billen is geboren? We eten en drinken alle-
maal iedere dag. We lachen als we blij zijn en we slapen iedere 
nacht. Ook is iedereen wel ergens heel erg goed in. Jij dus ook! 
Weet jij al waar je goed in bent? 

En tenslotte... alle kinderen houden van samen spelen en lol ma-
ken!!! Jij toch ook? Zo heel erg anders zijn we dus toch ook weer 
niet!

ALLEMAAL ANDERS, 
OF TOCH NIET ECHT?
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“Iedereen is anders geboren” is een vrolijk boekje over een klas met hele gewone kinderen. Gewone kinderen, 
die toch allemaal iets speciaals hebben. Ze zien er allemaal anders uit, vinden allemaal iets anders leuk of lek-

ker en ze hebben allemaal iets dat anders is. Ze zijn gewoon allemaal anders geboren!  

Fijn voor kinderen die zichzelf daarin herkennen en merken dat er met de meeste kinderen wel wat is, ook al 
zie je dat niet altijd. Het boek leert kinderen anderen te accepteren hoe ze zijn. Zodat ze bij vragen als: ‘Waar-

om heeft hij dat?’, zelf al weten: ‘Iedereen is anders geboren’.

“Iedereen is anders geboren” is vooral bedoeld voor kinderen van 3 tot 8 jaar.
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