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De leesmanieren samen!

Druk, druk, druk
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Met een vriend of een vriendin spelen?
Mijn mening is dat er niemand meer is die tijd
voor mij heeft. Ik wil al heel lang een keer bij
Bob spelen. Maar nee hoor, Bob moet altijd
naar voetbal of tennis.
Bij Youssra lukt het ook nooit. Zij gaat vier keer
per week naar zwemles of ze is bij haar oma.
Vroeger speelde ik supervaak met Kiki. Boven
mijn bed hangt een foto van ons twee in de
speeltuin. Maar nu moet ze steeds naar dansles
toe. En na school gaat ze naar de opvang.
In mijn straat is het precies zo. Jop zit op
muziek, Eef op dammen, Tarik heeft atletiek
en Ellis moet naar een feestje. Bij Tom is het
helemaal erg: die zit op judo, zwemmen en
gitaarles en weet ik wat nog meer.
Druk, druk, druk, ik vind het echt niet meer
normaal!
Het was laatst ook op tv: kinderen krijgen het
steeds drukker. Ze doen veel meer dan vroeger.
Ik las er ook iets over in de krant. Er zijn meer
clubjes dan vroeger en er zijn vaak feestjes of
sportwedstrijden. Er is dus veel meer te doen
voor kinderen. Hun leven stroomt over, net als
een emmer met te veel water.
Als je uit school komt, ben je nog niet klaar! Je
moet nog huiswerk maken of een boek uitlezen.
Of je zoekt nog iets voor je spreekbeurt. En
weet je wat ik ook vind? Het lukt niet meer om
buiten te spelen! Als ik vraag: ‘Kom je mee naar
het plein?’ dan is het nee. De één zit lui voor de
tv en een ander zit steeds achter de computer.
Ze zitten steeds maar achter dat scherm! En als
ze eindelijk klaar zijn, is het donker buiten.
Maar ik heb een goed plan. Ik begin een club,
de Nooit Meer Druk Club. Word je lid, dan moet
je wel wat doen. Zeg thuis en op school dat je
het veel te druk hebt. Vertel dat je meer speeltijd
wilt. Dus word nu lid en kom met mij spelen.
Want ik heb tijd genoeg, hoor. Behalve vandaag
dan. Mijn kat moet nog gevoerd worden en ik
moet straks naar het zangkoor. Morgen lukt
ook niet, dan wil ik naar de stad. De dag daarna
heb ik een proefles turnen. En vrijdag is er een
mooie film op tv en mag ik op de computer. In
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het weekend treed ik op met mijn zangkoor.
Maandag ga ik met de bus naar opa en oma. Ik
stop nu met typen, want ik moet snel naar de
bieb.
Zucht ...

51 Mila (9 jaar)
52 PS Ik heb al één lid voor de club en dat ben ik!

NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Verwen uw kind met NIKS.
U kunt kiezen uit een lege doos
of een zak lucht.
Uw kind knapt er meteen van op.

SUPERPRIJS!
Nu voor helemaal niks!
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