
10

Hoi!
Superleuk dat je dit boek in je handen hebt! Het gaat over 

mij, Meggie. (Je spreekt de g uit zoals in Google.)

Ik ben nog net geen 12 jaar en ik zit in groep 8. Ik woon 

in Huize Fluitekruid, een groot huis aan de rand van een 

klein dorp. Daar woon ik natuurlijk niet alleen, maar sa-

men met mijn vader en moeder, mijn broertjes Tijn en 

Mart en zusje Fenna. 

We wonen er nog niet zo heel lang. We zijn er komen wo-

nen toen het zomer was. En afgelopen winter konden we 

schaatsen op de sloot die langs ons huis loopt. Het was 

geweldig. Helemaal omdat ik een schaatswedstrijd ge-

organiseerd had! Het werd spannend toen er ineens een 

vreemd bericht langs de schaatsbaan verscheen. Iemand 

had een briefje opgehangen aan een boom. Raadselachtig 

was dat, maar gelukkig is het mysterie opgelost! Heb je 

deel 2 gelezen, dan weet je er alles van. Met hulp van mijn 
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beste vrienden durfde ik op 

onderzoek uit te gaan. En er 

bleek een heel verhaal aan dat 

geheimzinnige briefje vast te zitten. 

Op ons erf staat een tuinhuis. Dat hebben papa en mama 

verhuurd. Mama had een advertentie gezet en daar reageer-

de Flora Sylvestris op. Bleek dat ze mijn juf zou worden! 
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Ze is de meeste fantastische juf die je je maar voor kunt 

stellen. Ze is heel creatief. Ze houdt van anders-dan- 

andersplannen, net als ik. En laat ik nou net weer een su-

pergoed plan hebben bedacht. Ik wil op schoolkamp met 

onze groep 8. Maar dat doen ze niet op de school waar ik 

nu zit. Ik ga proberen om daar verandering in te brengen! 

Wil je mijn aanpak weten? 

Dat mag. Ik heb een stappenplan gemaakt. Hier komt het:

Stap 1: Mijn vrienden over mijn PLAN vertellen. 

Stap 2: Zorgen dat juf FLORA ook op schoolkamp wil. 

Stap 3: We gaan op SCHOOLKAMP! (Ik zie al een slin-

gerende rij van fietsende kinderen voor me.  

Met (voor de veiligheid) gele hesjes aan. 

Stap 4: Kamperen en lekker PLEZIER maken met elkaar. 

Gezellige spelletjes en goede grappen. Daar wordt 

toch iedereen blij van? 

Lees je met me mee in dit nieuwe deel van Huize  

Fluitekruid? 

Liefs, Meggie
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