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Voor Steven

Bedankt, je bent een liefdevolle

leraar en een inspirerend 

voorbeeld voor alle kinderen

die dankzij jou in aanraking komen

met het geloof. 
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Waaat! Alweer m’n tweede dagboek!!

>>
*

*

Sofie Sanders

Shop
the look
kijk op
pag. 24

Mode-
ontwerper

Sofie Sanders
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Vrijdag 17 januari

Dat ik dat eerste dagboek vol heb geschreven, OK. Maar 

dat ik nu aan de tweede begin!!!

WAZIG!! 

Als iemand een jaar geleden tegen me had gezegd dat ik 

mijn geheimen aan een dagboek zou toevertrouwen, had ik 

gedacht dat ‘ie:

A. Gek was geworden.

B. Niet helemaal goed was.

C. Er een soort persoonsverwisseling zou gaan plaatsvinden 

tussen mij en een of ander nerd-achtig kind.

D. Een combinatie van deze drie.

Maar ik ben zo blij dat pap deze dagboeken heeft gekocht! 

Het is eigenlijk best fijn om dingen op te schrijven - en 

helemaal na een ROTDAG op school... zoals vandaag. Of 

als ik gewoon even aan iets anders wil denken dan aan 

MIRANDA MERKX, of als ik wil schetsen... 
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Het begon bij B&S. Had ik al gezegd dat ik dat GEEN leuke 

les vind? En lisa, mijn beste vriendin, heeft er net zo’n 

hekel aan als ik. Misschien komt het door meneer Visser... 

hij doet net alsof we in het leger zitten. Hij schreeuwt din-

gen als: 25 keer opdrukken, NU! En wie klaagt: 1000 

rondjes om de zaal rennen!

Nou ja, misschien zegt hij geen DUIZEND, maar zoiets was 

het wel. Ik zou er niet van opkijken als hij ons volgende 

keer de wc’s laat poetsen met een tandenborstel. 

duizend 
keer 

opdrukken!

Pff. . . dat
lukt me
nooit . . .

duizend duizend 
keer keer 

opdrukken!opdrukken!

Pff. . . datPff. . . dat
lukt melukt me
nooit . . .nooit . . .
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Maar vandaag kwam het niet door Visser dat ik chagrijnig 

was. Het kwam door Miranda.

ZUCHT. 

Miranda Merkx is een meisje in mijn klas dat me zo 

ONGELOOFLIJK op de zenuwen werkt... Omdat ze met haar 

ogen rolt als ze ziet dat ik een van mijn zelfgemaakte out-

fits naar school aan heb. Of omdat ze constant ZEURT 

over de nieuwste tas/riem/ketting... Ik word GEK van haar. 

Vandaag had ze het op Lisa gemunt. Lisa is teamleider van 

de plusklas. En eerlijk gezegd mag de 

plusklas daar blij mee zijn! Lisa heeft 

altijd de meeste punten en ze is het 

allerslimste MENS dat ik ken. Het 

tegenovergestelde van mij, zeg maar. :)

Ik kan nooit een jaartal onthouden (waarom moet dat ook, 

we hebben toch GOOGLE?), maar Lisa vergeet nooit iets. Ze 

stuurt me zelfs berichtjes als ik thuis ben, welk huiswerk ik 

moet maken...

DANK JE WEL, LISA!!!

GO
pluskla

s
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Maar nadat Visser ons veel te veel rondjes door de zaal 

liet rennen (ik viel bijna flauw, echt waar!), ging Lisa nog 

gauw haar aantekeningen van de plusklas doornemen.

Natuurlijk bood ik aan haar te overhoren. Ze begon namen 

van allerlei componisten op te sommen en daarna volgde er 

een hele lijst met scheikundige benamingen. 

Noem drie
componisten uit

de barok Bach,
vivaldi en
Händel!
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En, ik weet niet waarom, maar op dat moment besloot 

Miranda zich ermee te bemoeien. ‘Waarom verspil je je tijd 

aan die stomme plusklas?’ vroeg ze. ‘Dat is toch het saaiste 

wat je maar kan bedenken? Vergeet het gewoon en doe mee 

met ons volleybalteam - DAAR HEB JE TENMINSTE WAT 

AAN! Bovendien maak je dan nog kans om iets te winnen!’

Ja. Dat zei ze echt. Het zou me eigenlijk niet moeten ver-

bazen. Ik bedoel: ze is Miranda Merkx... het gemeenste meisje 

van de hele school.

Het werd doodstil in de zaal. Iedereen, echt iedereen, keek 

toe hoe Lisa zou reageren. 

‘Tuurlijk Miranda,’ zei Lisa koeltjes. ‘Bedankt voor de tip, 

maar ik hou het toch liever hierbij. Succes met de wedstrijd 

morgen trouwens.’

HUH?? Ik wist niet wat ik hoorde. Lisa bleef gewoon hart-

stikke aardig! Ik denk niet dat ik dat zou hebben gekund. Ik had 

zoiets willen zeggen als: ‘No way dat ik met jou in een team 

wil zitten, maar bedankt voor de tip.’
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encYclopeDie

encYencYclopeDie
clopeDie
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Maar dat zou ik natuurlijk alleen 

in mijn hoofd zeggen. Hoewel ik er 

niet zo goed in ben, probeer ik toch 

steeds te denken aan Psalm 34:14:  

‘ Hou uw tong in bedwang en 
laat geen leugen over uw lippen 
komen.’  

Dus ik doe mijn best om aardig te 

blijven... maar het is wel heel moei-

lijk met M.M.!! Ik bid elke aovnd 

voor haar, en voor mezelf, om 

geduld te hebben enzo. 
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Lisa en ik waren zooo blij dat B&S was afgelopen! 

Miranda en meneer Visser hadden voor de zoveelste keer 

een verder prima ochtend VERKNALD.

Ik kon niet wachten om er thuis over in dit dagboek te 

schrijven... mijn uitlaatklep. En er met God over te praten. 
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En daarna verder gaan in mijn schetsboek!!

Tenslotte wil ik modeontwerper worden!!! En daar 

moet je nu eenmaal hard voor werken.

Moet gaan! Hier zijn nog wat nieuwe ontwerpen 

voor jurkjes enzo!

   NIEUWE 
HERFSTCOLLECTIE!

PAARS LEER

GLITTERSTEENTJES
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