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TEKST MARLOES DE MOOR

FOTOGRAFIE MATS VAN SOOLINGEN

Ineens weer
de jongste
Een groter gebouw, een lesrooster, een
kantine, meer huiswerk en schoolvakken,
docenten die je mevrouw en meneer noemt.
PS volgt Lieve van der Laan (12) die deze
week voor het eerst naar de brugklas van
het Berlage Lyceum gaat.

Zaterdag 27 augustus

Bijna naar de brugklas
‘De liefste klas van de hele wereld’ had Lieve
van der Laan op basisschool De Kleine Reus.
Deze zomer nam ze met een feestje in de achtertuin afscheid van al haar 28 klasgenoten
uit groep acht. Wat zal ze ze missen. En dan
vooral haar ‘BFF’s’, best friends forever: Rosa,
Bien en Mikki. Ze zien elkaar elke dag, wisselen appjes uit met hartjes, knuffels en kusjes,
Instagrammen en maken samen filmpjes met
de app Musical.ly. Maar hoe moet dat nou als
alles anders wordt straks en ze alle vier naar
verschillende middelbare scholen gaan?
Deze week gaat Lieve naar de vwo-brugklas
van het Berlage Lyceum. Haar achtste keus!
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Ze wilde naar het Cygnus Gymnasium.
Tweede keus was het Barlaeus Gymnasium.
Maar uit de centrale loting kwam iets anders.
Haar moeder heeft dit voorjaar de uitslag
hardop voorgelezen: het Berlage Lyceum.
Lieve dacht dat ze gek werd toen ze dat
hoorde. Ze gilde en riep: “Help me dan! Help
me dan!” Een drama was het. Zo ongeveer
het ergste wat zich tot nu toe in haar nog
jonge leven had voorgedaan. En haar vriendinnen dan?! De tombola had besloten dat zij
naar het Fons Vitae, Hervormd Lyceum en
het Montessori Lyceum gingen. Nu moest ze
alleen naar dat stomme Berlage! “Dit is het
en we kunnen er verder niks aan doen,” had
haar moeder gezegd. De weken verstreken en
Lieve werd rustiger. Ze aanvaardde ze dat het
het Berlage Lyceum zou worden.

