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Daar gaat ze. Op haar eigen fiets. Voor haar vierde verjaardag wilde ze in haar 
eigen woorden: ‘Een fiets met trappers, die snel kan fietsen, voor als ik te laat ben 
op school’. Fietsen doet ze al, met trappers, vanaf vorige zomer. Zijwieltjes heeft 
ze nooit gehad. Een paar keer oefenen en ze kon het zelf. Hoe zou het met naar 
school gaan verlopen? Daar mag ze twee keer met zijwieltjes. Één ochtend ben ik 
haar zijwiel en de volgende mijn vriend. Daarna moet ze het alleen kunnen, dat op 
school zijn, met 30 kinderen in een vreemd lokaal. 

In mijn buik voelt het een beetje raar die eerste ochtend. Neni hangt af en toe een 
beetje verveeld tegen me aan tijdens het zitten in de kring. ‘‘Ik vind het saai mama, 
hoe lang duurt dit nog?’’. Alle kinderen willen hun ei kwijt aan de juf en elkaar na 
het weekend en er steken om de beurt rond de 20 vingers de lucht in. Met zoveel 
kinderen duurt dat lang. Veel langer dan bij de 8 kinderen op de peuterspeelzaal. 
Gelukkig valt het buiten spelen en de zelfgekozen activiteit, spelen met het 
playmobilzwembad, in betere aarde. Ik ben bekaf na zoveel indrukken tussen 
half negen en twaalf. Ik ben blij voor Neni dat ze weer mee mag na een halve dag 
wennen en zoveel drukte. Ik ben bekaf! Ze is het er 
niet mee eens ‘‘Ik wil ook nu hier mijn boterham 
eten!!!!’’. Ik ben blij dat ze het hier dus zo leuk vind 
dat ze wil blijven, toch gaan we naar huis om bij te 
komen van al het nieuwe. 

De tweede dag is in overleg met de juf gewoon maar 
de hele dag. Dochterlief wil erbij horen. Tot een uur 
of half twaalf houdt mijn vriend het uit (wat heb 
jij in de klas dan gedaan? Ik had niets te doen) en 
haalt haar daarna om tien over drie weer op. Het 
ging goed, ze is vrolijk en blij. Maar dan, dag drie: 
ze vergeet te drinken. Op het moment dat ze zich 
dit bedenkt staat ze achteraan in de rij en de juf is helemaal vooraan. Ze durft niet 
naar de juf te lopen om dit te zeggen. Ook was ze in de pauze de juf kwijt. Niemand 
had haar verteld dat de juf ook even rust nodig heeft en er dan overblijfmoeders 
zijn. Paniek en tranen alom. 

Na dit dipje zegt ze: ‘‘Mama, kan je tegen de juf zeggen dat ik vandaag niet kom? Ik 
voel me niet zo lekker en ik vind mijn school niet zo leuk meer. Het is saai’’.  Samen 
gaan we naar school en vertellen we de juf over het drinken en het zoekraken van 
de juf. Neni is niet de eerste en de juf weet vakkundig haar de dag door te helpen. 
Na vier weken is het tienminutengesprek. De juf zegt ‘het is alsof ze hier al heel 
lang in de klas zit, het gaat heel goed!’. Ook heeft ze na die korte tijd al door dat 
Neni graag uitdaging nodig heeft en tegelijk soms best bang is dat ze iets niet 
kan. De juf heeft haar door en yes, ze kan zonder zijwieltjes! 
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