
TOFFE
VERHALEN

Door



BR I EFKAART
ADRES AAN DEZE KANT OPSCHRIJVEN

Hallo lezers,

JEMIG, wat gaat de ti
jd toch snel. 

Het is alweer tien jaar 

geleden dat h
et eerste boe

k van Tom Groot uitkwam, in 2011. 

Ik wil iedereen die
 heeft geholp

en met het maken van de b
oeken ENORM

 

bedanken, en 
ook iedereen 

die de boeken
 heeft verkoc

ht en ze heef
t 

gelezen. (JULLIE, dus!)

Wist je dat To
m is gebaseerd 

op mezelf als kind
? Ik was dol op tek

enen 

en op karamelreepjes, en i
k maakte ook alt

ijd toastdoed
els. Ik hoop d

at 

jullie dit boek
 leuk vinden –

 ik heb het m
et veel plezie

r gemaakt.

        Tot la
ter!

        Veel l
iefs,

             
        Liz X

XXX



Woef!
Breien

 
maar



MEESTERLIJK 
MOUWLOOS VEST



Ik heb een ZWARE  week op school,  

want ik vergeet steeds van al les. 

(Ik moet ook wel VEEL onthouden, dus het is niet 

HELEMAAL mijn schuld.) 

      Ik merkte voor het 

eerst  dat ik iets 

was vergeten toen 

meneer Ful lerman zei:

 

Volgens mij bleef ik  

best rustig en ontspannen kijken. 

Maar Marcus, die naast me zat, zei:

‘HA! Je was de spel l ingtoets vergeten, hè? ’

‘NIET WAAR, ik heb geoefend,’ antwoordde ik.

(Dat was niet zo.)

‘Laat hem maar…’ zei tegen mij.

DE
SUPERSNELLE 

SPELLINGTOETS
Zijn jullie klaar 

voor de supersnelle 
spellingtoets?

Ha!
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Dankzij deze  

lukte het me TOCH om de toets te maken: 

        Ik spiekte stiekem opzij (terwijl  

   ik deed alsof ik diep NADACHT).

   SOMMIGE woorden wist ik gewoon  

(dat gebeurt niet vaak).

Dus uiteindelijk ging de toets wel oké – maar het 

was op het randje.

De volgende dag kwam meneer Ful lerman de klas 

binnen en zei:

Iedereen zei goedemorgen terug, behalve ik, want ik 

DACHT aan een RECLAME die ik op tv had gezien. 

Ineens hoorde ik 

mezelf ZEGGEN… 

1.

2.

Poeh

Goedemorgen, klas 6F!
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‘Wie is MENEER ZONNESTRAAL?’ vroeg .

     ‘Ik bedoel meneer Ful lerman!’ 

zei ik snel, maar het was al TE LAAT.

De klas begon te

Zelfs meneer Ful lerman glimlachte.       Ik wilde 

uitleggen wie MENEER ZONNESTRAAL was, dus 

ik RIEP: ‘Dat is van een RECLAME! Mensen 

worden helemaal blij als ze een vakantie 

boeken bij MENEER ZONNESTRAAL .

HA!HA! HA!HA! HA!L HA EC .N
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 Het LIEDJE  van de reclame blijft echt 

in je hoofd hangen, meneer,’ ging ik verder.

‘Ik heb wel ergere namen gekregen  

dan MENEER ZONNESTRAAL,’ zei meneer 

Ful lerman.

Het duurde even voordat de klas kalmeerde. 

Zelfs  lachte, maar Marcus moest weer 

OVERDRIJVEN en lag helemaal DUBBEL.

‘Zo grappig was het niet, Marcus,’ zei ik .

‘Dat… Ha! Ha! Ha! . . . was het. . . Ha! Ha! . . . wel.’

Toen kreeg hij ineens steken in zijn zij.

‘Dat is jouw schuld,’ zei hij tegen mij. (Echt niet.)

Door die steken stopte hij tenminste  

wel met lachen. Auw.

HA!
HA!
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 Meneer Ful lerman ging voor de klas staan 

en KLAPTE in zijn handen om onze aandacht te 

trekken. Wij klapten mee.

 ‘  ‘Als je vandaag je lunchgeld of  

   BOTERHAMMEN bent vergeten,  

    moet je NU je hand opsteken.’

Ik had mijn boterhammen MEE, dus ik hoefde MIJN 

hand niet op te steken.

(Dat DACHT ik tenminste.)

TIEN MINUTEN voordat de bel ging voor de

pauze besefte ik dat mijn broodtrommel nog 

THUIS lag.  

Meneer Ful lerman zuchtte toen  

ik hem dat vertelde.

‘Ga dat maar SNEL doorgeven aan de 

administratie, dan zetten ze je op de lijst voor 

      een schoolmaaltijd. Anders heb 

je vandaag geen lunch. 
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     Maar NIET rennen!’ zei hij vermoeid.

  Ik      SNELWANDELDE  
het hele stuk naar mevrouw Mompel,  

die me wantrouwend aankeek. 

‘Oké Tom, ik zet je op  
de lunchlijst. Maar vergeet  
dan niet om morgen geld  

mee te nemen.’
Ik knikte. ‘Zal ik voor de 

zekerheid je ouders mailen?’ vroeg ze.
 ‘Dat hoeft niet, mevrouw Mompel. Ik zal 

het meenemen,’ antwoordde ik stel l ig.

Toen ik terugkwam in de klas, zei meneer 

Ful lerman PRECIES hetzelfde! Het leek wel alsof 

iedereen dacht dat ik het geld zou vergeten.

      ‘Zal ik je een briefje meegeven, Tom?’ 

‘Ik vergeet het ECHT niet, meneer…’ beloofde ik.

Ik ging zitten en glimlachte naar me. Marcus 

trok een stom GEZICHT. (Heel irritant.)


