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Beste mevrouu,

Mike heeft intussen genoeg vergeten.Nog meer kan

genietlangerdoor
de beugel. Wý zien ons dan ook

noodzaakt om bij een volgend verzuim over te gaan

sanctionering.
Deze sanctionering bestaat uit

een schorsing. Wijzullen starten met én dag, maar

indien het probleem zich bljft stellen, zullen

onzesanctie moeten herhalen. Wij staan steeds open

voor eengesprekom samen te bekijken of ereen me-

thodiek is die kan aanslaan bijMikes houding die

wij slordig, vergeetachtig, mogelijk moedwillig en

zelfs zenuuslopenddurven te noemen.

Met
eriendelijke groet,

Mevrouw Miriam Van Hees

Directeur

MiriamVan Hees heeft geen hese stem.Integendee.Zepraat net erg hoog en klinkt zo luid als eentorenklok. Zeheet
gewoon zo.Zeheeftwel een bijnaam:

de
Pit.Datkomtdoorhaarmond.Die staatzo zuur,

al>er
altijd een

pitjein zit.
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dagen zonder stress en gedoe ... Ja, dat lijkt me een

Ik leesde brief nog eens, en nog eens. Wat een woor

den..Moeten
volwassenen persemoeiljke woorden

gebruiken?
Ik begrijp

niet alles,
maar ik snap wat ze

zalige straf.

Voorzichtig plak ik de brief dicht en stop hem tussen

de stapelongelezenpostvoormama.
bedoelt.

Nog één ding vergeten
enik word geschorst. Dat heeft

helemaal niets met een boom te maken, maar wil zeg-

Plots valt mijn oog op nog een brief voormama. Eentje

met een postzegel van Australië. Van Australie? Postvan

papa? Er staat geen afzender op de achterkant, maarhet

kan niet anders!Mama kent niemand andersin Australië.
gendat ik niet meer naar school mag gaan. Voor een

ofmeerdagen.
Voorzichtig vis ik de brief uit de stapel en houd hem

De juf heeft het mij al eens uitgelegd toen mevrouw

Van Hees ermee dreigde. Ik dacht toen echt dat het tegen het licht.Het helpt niet, ik kan niets lezen.

iets met bomen te maken had, al kon ik mij niet voor Deze brief is goed dichtgeplakt.

stellen hoeik schors kon worden. Een brief openen die niet voor mij is, dat is onbeleefd.

Best lastig allemaal, maar ik zie het zo: als ik word Maar ja,hij ligt hier maar op een stapel, toch?Boven-

geschorst, hoef ik niet naar school. Als ik niet naar dien is hetwel van mijn papa,dus mamazou mijhem

school hoef, kan ik niet te laat komen. Als ik niet te zeker wel laten lezen, of niet soms?

laat kom,is erniemandboosop mij.
Ikplukaan de achterkantvan de envelop. Hj gaatniet

Als ik niet meer naar school moet, kan ik ook mijn

boekentas, agenda of broodtrommel niet vergeten.

open.

Ik brand van nieuwsgierigheid.
Er moet een manier

Dan ben ikweer Mike, gewoon Mike.Bovendien kan zijn om de brief ongemerkt te openen. De envelop

ikdanuren
doorbrengen metFlor openscheuren?

Flor
springtopmijn schooten spint.

Dat kan niet.

Ik aai over
zijn kopje. Later wil ik wel gaan studeren,maar nu hoeft school niet per se voor mij. Een paar

Ikkan hem lezen en bewaren op mijn kamer en er niets

van zeggen tegen mama. Ze heeft de brief misschien
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niet eens gezien. Hm. Maarwat als er iets ergs in staat?

Ofietsécht belangrijks... De brief voelt sowieso bijzon-

der. Stiekem is te ingewikkeld. Ik ben niet goed in gehei-

men, zeker niet bij mama. Bovendien wil ik geen nieuwe

bjnaam. Vergeetkop Mike is genoeg. Het kan beter niet

0ok nog stiekeme of heinmelijke vergeetkop worden.

Misschien kan Flor aandebrief likken?Dan heb ik het

niet gedaan.

Flor springt op het aanrecht en liktaan de druppende
kraan. Mijn oogvalt opde waterkoker
Yes! Dat is het. Ik zet de koker aan en hou de brief

voorzichtig boven dedamp.
letstedicht. Een grote natte cirkel verschijnt opdebrief.

Deenvelop is niet eens open... Strak plan. Niet dus.
Daar sta ik met een envelop met uitgelopen inktlet-

ters.Watnu gedaan.

Voorlopig verstop ik de brief op mijn kamer. Onder
mijn hoofdkussen.

Hij voelt erg belangrijk, vast een gesprek tussen papaenmama...
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