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Pien heeft pech

De klas van Pien is druk.
Ze gaan bijna op kamp.
Niet één dagje.
Maar zelfs vier!
Dat is spannend!
Wie slaapt bij wie? 
staat er op het bord.
De juf maakt groepjes.
‘Ik wil bij jullie!’ roept Pien.
Keet, Sas, Elif en Esmee knikken blij.
‘Ho, ho,’ zegt de juf.
Pien kijkt verbaasd op.
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bi  wie?
Wie slaapt
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De juf schudt haar hoofd.
‘Daarvoor zijn de kamers te klein.’
‘Balen!’ roept Elif.
De meiden kijken elkaar aan.
Wie gaat er bij Merel en Anniek? 
Niemand zegt iets.

‘De kamers zijn voor vier,’ zegt juf.
‘Maar bij Merel en Anniek  
is nog een plekje vrij.
Een van jullie mag bij hen op de kamer.’
De vijf meiden kijken sip.
Zij willen bij elkaar. 
Merel en Anniek zijn heel stil.
Daar kan je toch geen lol mee hebben?
‘Mag een van ons op een luchtbed?’  
vraagt Sas.
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‘Er is één lootje met een X,’ zegt Sas.
‘Wie dat trekt, moet op de andere kamer.’
Daar gaan ze.
Eerst gaat Keet. 
Geen X. 
Dan pakken Elif en Esmee een lootje.
Ze juichen.
Ook zij hebben geen X.

Pien heeft een idee. 
‘Dan moeten we loten,’ stelt ze voor.
De juf lacht. 
‘Goed plan!’
Maar Pien heeft al spijt.
Wie weet heeft zij wel pech.
Dan slaapt ze niet bij de rest.
Maar nu kan ze niet meer terug.
Sas is de lootjes al aan het maken.


