
A.S.A.S. 
DAGBOEK
DAGBOEK

HOI!  
(EN MISSCHIEN WEL DOEI...)

 Hoi! Mijn naam is Belinda Idema Groen 

(ja, ja, vandaar dat ‘Big’) en 

dit is mijn tweede  

AANTI-SSLAAP-DAGBOEKDAGBOEK.

Ik vind het hartstikke cool dat  

je mijn boek wilt gaan lezen, 

maar voordat je gaat lopen 

opscheppen dat je de hand hebt  

gelegd op een van de leukste boeken uit de 

schoolbibliotheek, moet ik je helaas een SERIEUZE 

WAARSCHUWING geven. Dit boek is voor sommige 

mensen 100º/
º
 ONGESCHIKT.

Daarom heb ik een feilloos experiment ontwikkeld 

waar je je maar beter nu meteen op kunt 

voorbereiden. Ik noem het: BEN JIJ EIGENLIJK WEL 

GESCHIKT OM VERDER TE LEZEN IN DIT GEWELDIGE BOEK? 
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Wees niet bang - je hoeft geen potje met urine 

in te leveren of zo - zeventien seconden in een 

spiegel staren, aan je ellebogen likken of in 

sneltreinvaart een paar custardcakejes opeten 

moet voldoende voorbereiding zijn.

Opgewarmd? PERFECT! Dan mag je nu beginnen. 

(Spannend! Ik duim voor je.)

INSTRUCTIES: 

Bij elke twee plaatjes moet je gewoon zo snel 

mogelijk A of B kiezen. Oké?
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Video’sVideo’s

Klaar voor de start... 

AF!

Goed zo! Dan ga ik nu je 

antwoorden analyseren met 

mijn (on)beproefde en 

(nauwelijks) geteste bijna 

feilloze machine’...

HUISWERK

B F MB F M

UIT
IN
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Terwijl je wacht tot je 

antwoorden zijn verwerkt, 

zou je deze compleet 

normale en helemaal-niet-

rare wachtkameractiviteit 

kunnen doen. Roep zo snel en zo hard je kunt 

tien keer achter elkaar ZES GEITEN IN DE 

GANG!’.

Oké, stop maar, mensen kijken naar je. (En kijk: 

je resultaten zijn binnen...) 

VOORNAMELIJK A’s:  

Er is iets mis met je 

antwoorden. Res
et je 

hersenen en pro
beer het nog 

een keer. Als h
et probleem 

zich opnieuw vo
ordoet, ga dan 

de deur uit, koo
p een zak 

worteltjes en vr
aag je leerkrach

t 

daarna om extra huiswerk
. 

VOORNAMELIJK B’s: Je b
ent 100% 

geschikt om dit boek te lez
en. Beloon 

jezelf met een koekje e
n twaalf 

minuten schermtijd terwijl je je
 

voorbereidt op g
rappige dingen.

10



BLADER 

HIER

Oké, dan kunnen we nu serieus met het boek 

beginnen. Ik heb nu al groot nieuws te vertellen!

GR
OO
T 

NI
EU
W
S

HOERAAA! Ik wist dat  

het je zou lukken. Je 

beloning is een mini-

animatie. 
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NOG ÉÉN DING...

Mocht je mijn eerste dagboek niet hebben  

gelezen, dan wil ik alleen maar even zeggen:

Ik ben een expert als het erom gaat mensen in 

recordtijd op de hoogte te brengen van belangrijke 

details. Vandaag had ik bijvoorbeeld nog geen 

drie minuten nodig om mijn #BFF Dave  
Roodmans volledig bij te praten  

over de rekenles van een uur 

die hij had gemist. 

En weet je, als ik de vaste 

leerkracht van groep zeven zou 

zijn, dan weet ik zeker dat ik 

GEEN 

PANIEK!

#BFF (BESTE 

VRIEND)
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een hele lesweek in minder dan een  

halfuur zou kunnen passen, zodat er  

genoeg tijd over zou blijven om te kletsen 

en nieuwe spelletjes uit te vinden (wat ik nu in onze 

dagelijkse spellingstijd moet zien te proppen).

Daar gaan we dan - een korte samenvatting van 

dingen die je eigenlijk zou moeten weten voordat 

je begint:

1. Ik ben tien jaar oud en ben heel slegt in  

spellen, enorm goed in spelletjes bedenken  

en redelijk goed in doodlen.

2.  Ik ben de leider van DOKA (De Officiele  
Koekjeswetten Associatie).

3. Mijn 100% #BFF is Dayla Parson.  

#BFF (BESTE 

VRIENDIN)
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Zie je wel hoe goed ik mensen 

in recordtijd op de hoogte kan 

brengen van belangrijke details?

Toch raad ik newbies aan 

om mijn eerste dagboek 

te lezen zodat je de 

smeugste details van de 

afgelopen weken van mijn 

leven te weten komt (spoiler 

alert: ik heb op eigen houtje een 

ECHTE DIEF ontmaskerd).

Maar ik zal je nergens 

toe dwingen. Gedwongen 

worden om te lezen is 

nummer twee op mijn 

lijstje met dingen 

waar ik een hekel 

aan heb.

toe dwingen. Gedwongen 
 DINGEN WAAR IK EEN HEKEL AAN HEB
1. SPELLINGSOEFENINGEN2. GEDWONGEN LEZEN
3. BEKROMPEN MENSEN4. NIZZA KOEKJES
5. SCHOOLBIJEEN-

KOMSTEN.

EN TOEN EN TOEN 

EN TOEN...
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SPELLIN
GS

BOEKJE

O, en mocht je je afvragen wat er  

zo toevallig aan mijn dagboeken is...  

Ik heb de gewoonte om toevallig’ mijn 

spellingsboekjes te gebruiken om ze te schrijven. 

OEPS.

Oké, dan gaan we nu écht beginnen.

 

100% GEHEIM 

VOOR MIJN 

OUDERS. SST.
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PIS IN DE KLAS

Vanochtend kondigde mevrouw Paters luidkeels 

aan dat we vandaag PIS gingen behandelen! 

Eerlijk gezegd zei ze eigenlijk 

‘DE PIS-METHODE’, maar 

zoals je je vast wel kunt 

voorstellen lagen de meesten 

van ons al dubbel van het 

lachen voordat we het woord 

‘methode’hadden gehoord. 

Helaas bleek die methode met die idiote naam 

helemaal niets te maken te hebben met praten 

HA HA! 
PIS!PLASLES?
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