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‘Groen is ’t gras, onder mijne voeten…’
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1. Vakantie is saai

Jasper woont naast Julia aan een pleintje.
Vandaag is Jasper bij Julia thuis.
Zijn ouders werken in de stad.
De moeder van Julia past op. 

Julia en Jasper zitten op de bank achter het huis.
Het is de eerste dag van de vakantie.
Na de zomer gaan ze naar groep vier. 

‘Vakantie is saai,’ zegt Julia.
Jasper kijkt omlaag.
Hij klemt zijn voetbal tussen zijn schoenen.
‘De vakantie duurt zes weken,’ zegt Jasper.

‘Ik heb zes weken geen turnles,’ zegt Julia.
‘Ik heb zes weken geen voetbal.’
Jasper kijkt een beetje sip voor zich uit. 

‘Met turnen doe ik kunstjes,’ zegt Julia.
‘Ik kan al op mijn handen staan.
Ik kan ook de radslag.
Wil je het leren?’
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Jasper schudt zijn hoofd. 
‘Wat wil je dan? Voetballen?
We mogen op het pleintje spelen,’ zegt Julia. 
Jasper schudt zijn hoofd.
‘Op het plein staan auto’s. 
We kunnen alleen overtrappen.
Daar heb ik geen zin in,’ antwoordt hij. 

‘Waar heb je wel zin in?’ vraagt Julia.
Jasper geeft geen antwoord.
Hij heeft nergens zin in.
Zelfs niet in pizza of pannenkoeken.
Het is pas negen uur in de morgen. 

‘Mama is boven aan het werk,’ zegt Julia.
‘Vanmiddag om twee uur gaat ze met ons iets 
leuks doen.’
Julia telt op haar vingers tot vijf.
‘Over vijf uur,’ zegt ze.
‘We gaan ons vijf uur vervelen.’ 
‘Ik verveel me een koeienkeutel,’ zegt Jasper.
‘Ik verveel me een apendrol,’ antwoordt Julia.
Ze moeten allebei lachen.

‘Misschien heeft mama een goed idee. 
We mogen haar altijd storen,’ zegt Julia.
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‘Wat is storen?’ vraagt Jasper.
‘Iets vragen wat je wel weet,’ antwoordt Julia.
‘Mama noemt het onzinvragen. 
Een onzinvraag is: 
Moet ik mijn jas aan met warm weer?’
Jasper knikt.
Hij begrijpt het wel. 
 
Vlakbij horen ze roepen.
Het is de stem van buurman Stoffer.
Julia en Jasper kijken elkaar aan.
Waarom roept de buurman? 
Ze kunnen hem niet zien.
Tussen de tuinen is een houten schutting. 

‘Help,’ roept meneer Stoffer.
En buurvrouw Stoffer geeft een gil.
Julia en Jasper springen van de bank. 
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Ze slepen de bank naar de schutting.
Julia gaat op de bank staan.
Zo kan ze in de tuin van de buren kijken.
Jasper gaat naast haar op de bank staan. 

Buurman Stoffer heeft een emmer vast.
De buurvrouw zwaait met een bezem.       
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