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Iedereen verdient een tweede kans.









Naam: Esmée Baai

Leeftijd: 12

Kleur ogen: bruin

Kleur haar: donker kroeshaar

Ik woon in huis met:  mama Katja, papa 
Patrick, zusje Suze, 
hond Bello

Mijn school heet:  basisschool 
 De Zonnestraal

Ik zit in groep: 8

Mijn hobby’s zijn:  atletiek, filosoferen, 
chillen met mijn 
vrienden

Ik ben dol op:  mijn hond Bello,  
oma-roti, fidget toys

Ik heb een hekel aan: geroddel

Ik word later: schrijver

Ik ga nooit de deur uit zonder: fidget toys

Mijn beste vriend(en)/vriendin(nen) is/zijn:  Fabio, Carlijn en Marit





Woordenlijst Italiaans-Nederlands

In het verhaal worden enkele Italiaanse woorden gebruikt. Achter elk 
Italiaans woord staat een getal. Achter in het boek vind je een 
woordenlijst Italiaans-Nederlands. Zoek in de lijst het getal op en 
ontdek wat de Nederlandse vertaling is. Zo leer je tijdens het lezen ook 
nog een beetje Italiaans ;-)
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1. Nieuwe klasgenoot

Maandag, 8.31 uur

‘Wow, wat een coole pop-it!’ Marit grist hem uit mijn hand en begint 
de bolletjes in te drukken.
Meteen pak ik hem terug. ‘Ja, cool hè, heb ik in de vakantie gekocht. 
En nog een paar andere.’
‘Leuk met al die kleurtjes.’ 
Carlijn knikt goedkeurend. 
‘Mag ik hem eens?’
Ik geef hem aan Carlijn. 
Zij popt alle bolletjes weer terug.
‘Fidget toys zijn echt zo rustgevend. 
Ik word er helemaal zen van,’ zeg ik.
‘Wat ik heb met lipbalsem, heb jij met fidget toys,’ 
zegt Marit.
‘Zeker weten, ik ga de deur niet meer uit zonder!’
Fabio schudt zijn hoofd. ‘Wat heb je nou aan die dingen?’
Precies op het moment dat ik hem wil gaan uitleggen wat er nou zo 
fijn aan is, slaat de deur met een klap dicht.
Meester loopt naar zijn bureau. ‘Goedemorgen allemaal, hebben jullie 
een fijne voorjaarsvakantie gehad?’
Ik grinnik. ‘Nou, laat dat voorjaar maar weg!’
Meester knikt. ‘Zeg dat wel, wat was het koud, hè?’
‘En vandaag is het weer superlekker weer,’ merkt Carlijn op.
Fabio knikt. ‘Ja, volgens mij is het wel twintig graden warmer dan 
vorige week.’
Meester kijkt naar buiten. ‘Dat zou zomaar eens kunnen.’
‘Komt dat door de klimaatverandering?’ vraag ik.
‘De deskundigen zeggen van wel,’ antwoordt meester.


