Nieuwe vrienden maken
Op de middelbare school
Hoe maak je nieuwe vrienden op de middelbare school? De tweelingbroers Bas en Sab vertellen je alles
wat je moet weten!
aS-SaaaB!! Mijn naam is Bas. En dit is mijn tweelingbroer.... Sab. Nog een paar weken en dan gaat een aantal
van jullie naar de brugklas. Vet spannend! Nieuwe school, nieuwe klas en een heleboel nieuwe vakken! Wij
gaan je alles vertellen over de middelbare school, zodat je goed voorbereid bent. Omdat brugpieper zijn best
lastig is! Als je voor het eerst in een klas komt waar je niemand kent, dan is het altijd eng om onbekenden aan
te spreken. Straks zeg je wat stoms en verpest je het voor de rest van het jaar! Dat zou mij echt niet gebeuren
hoor!
En euh wie zijn jullie? Hallo allemaal, dit is klas 1p uit Culemborg. Oké. Hoe heb jij nieuwe vrienden
gemaakt? Toen ging ik heel snel bij andere mensen staan en met hen kletsen. En dat werd toen heel gezellig.
Dus ja, eigenlijk ontmoet je al heel snel nieuwe kinderen.
Ik ben heel verlegen dus ik dacht eerst, wat een klas is dit. Dus ik vond het helemaal niet leuk. En ik hoopte
wel dat ik vrienden zou maken, maar dat lukte nog niet echt. Nu wel dan? Ja, nu heb ik best wel veel vrienden.
Heb je nog tips? Toen ging ik op een stoel zitten en dat was in hetzelfde lokaal. En tsja toen gingen we een
beetje praten en toen waren we vrienden. Zo makkelijk? Ja.
Wist je dat je in groep acht de oudste bent, maar op de middelbare school weer de jongste. En wist je dat
leerlingen in de hogere klassen dan allemaal bijnamen voor je hebben: brugwup. brugpieper. brugmug. Ja,
hoor. Merk je nou dat je een brugpieper bent? Ja, nou wel een beetje., want ze kijken je wel een beetje aan en
ze zijn allemaal groter dan jij en ze weten meer hoe het is om op de middelbare school te zitten. Ze zeggen dan
eughh…brugpieper snel weg hier. Jeej wat stom. Ja, alsof je vies bent ofzo.
Maar vertel is ben jij volgend jaar ook van plan om brugpiepers te gaan pesten? Nou, ik denk niet echt pesten.
Maar misschien dat ik soms met een vriendje ofzo een grapje maak. Maar niet als ze er zelf bij zijn.
Op de middelbare school gaat er nog iets veranderen: Meiden en jongens zijn niet meer stom. Je wordt
misschien zelfs wel verliefd. Ja daaaag ik niet hoor. He, vertel is heb je nog een leuke jongen op het oog?
Haha..ehmm nee. Ik ben nu niet verliefd. Nou, niet van deze school. En wat vind jij van meiden. Ik vind ze
niet stom. Maar ik vind ze ook niet leuker. Ik heb er nog niet zoveel gehad. Sommige zie ik echt in de klas, die
zeggen ik val nu op drie jongens en dan denk ik van huh hoe kan dat nou weer??

