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In deze school houden we niet van pesten. 
Iedereen is de beste. 
Rot op pestkop. 
Wij zijn allemaal top. 
Wees eens origineel. 
Ja samen, met veel. 
Wees niet gemeen 
maar lief voor iedereen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Woef! Ik ben Sem! Sem de Super Dog! 007 voor de ingewijden van de Geheime Dienst. Laat ik al een 

geheimpje verklappen: ik ga straks met Poppy naar het carnaval. Jiha- fiësta. De kwispeldans is mijn 

specialiteit. We gaan echter niet alleen om te feesten. Agente 001 en ik hebben een missie. Poppy is 

verkleed als Super Girl. Het lijkt een vermomming, maar we gaan echt wel de wereld redden. Poppy 

redt het kleuterheelal van pestkoppen. Ik zorg ervoor dat de aarde geen afvalberg wordt door al die 

restjes op te smullen, eh blaf, te verwijderen. Als ik niet binnen mag van de juf moet mijn “partner in 

crime” maar haar masker opzetten en zeggen dat ze blind is een geleidehond nodig heeft. 

 

Woef! Zoef! 
Wij ontmaskeren elke pestboef! 
Super Girl en Super Hond 
zijn beter als James Bond. 
Op het bal masqué zal niemand de dans ontspringen. 
Wij komen swingen  
en tussen de slingers door, 
slingeren wij de stouteriken op de bon! 
Jawel, zonder pardon. 
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Belle zag er altijd als een topmodel uit; schitterend maar 
dan in ouderwetse prinsessenversie. Ze had echter niet 
altijd zin in tuttebel spelen. Soms wou ze gewoon haar oude 
spullen aan. Jogging en sweater bestonden nog niet, maar 
dat heerlijke warme jurkje van wol dat ze zelf gespind had 
vond ze zo zalig. Ja, dan leek ze misschien op een arm 
schaap, maar als je toch een groot deel van je leven moest 
doorbrengen met een beest maakte dat wat minder uit. 
Haar paleis mocht er ook gerust uitzien als een stal.  
Zo werd het vast nog beestachtig leuk. Belle werd even 
Lelijk Eendje, maar elk diertje krijgt in elk sprookje zijn 
pleziertje en ook zo leefde ze nog lang en gelukkig in de 
VUCA world die zelfs toen al bestond. Wees gewoon jezelf 
en doe waarbij je je goed voelt.  
 

 
Ugly and the Beast 

 
 
 

 

 

 


