IN DE KLAS
Brrr... wat is het koud in de loods! Door de raampjes van een roldeur piept nog een straaltje
maanlicht de donkere loods binnen. De hele dag zijn hier mensen aan het werk geweest.
Heftrucks reden af en aan met kisten vol groenten en fruit. Die staan nu torenhoog opgestapeld;
duizenden kisten met appels, mandarijntjes, peren, tomaatjes en nog veel meer. De groenten
en het fruit mogen hier even uitrusten van een lange reis. Morgen gaan ze weer op weg, dit
keer naar de winkels of groenteman. Daarna belanden ze misschien wel in de koelkast of op de
fruitschaal bij jou thuis!

Na het werk zijn de medewerkers
van de loods naar huis gegaan.
Morgen gaan ze weer fris en fruitig
aan de slag. Maar als je denkt dat
het muisstil is geworden in de loods,
dan heb je het mis! Overal klinken
grappige stemmetjes. Is daar nog
iemand? Nee, geen mens te zien!
Ook een laatste meneer is zojuist op
zijn fiets gestapt, na het vegen van de
loods. Hij heeft alvast een houten kist
klaargezet voor de volgende ochtend.
Daarna is hij weggereden.

Het geroezemoes in de loods klinkt alsmaar harder. Het lijkt wel of er
stemmetjes uit de kistentorens komen... Horen we het goed? Ja, het zijn
groenten en fruit die aan het praten zijn! Een brutaal stemmetje zegt:
‘Zien jullie die houten kist daar? Die kist gaat morgen naar een school,
helemaal gevuld met de lekkerste snoepgroenten en het sappigste fruit.
De kinderen mogen hiervan gaan proeven. Daarna gaat de klas er
stoere traktaties van maken. Wat een avontuur!

Het is dan ook dringen geblazen in de
loods. Al het groenten en fruit doet die
nacht een wedstrijdje wie als eerste
in de houten kist kan
springen. ‘Ik moet mee,
want ik ben de lekkerste
fruittraktatie’, roept een
banaan. ‘Opschepper’,
antwoordt een kiwi. Ook een
bosbes en een komkommer
willen het avontuur niet
missen.
De volgende morgen is de kist
al helemaal gevuld. Verbaasd
zet de chauffeur de zware kist
in de vrachtauto. Vroemmm...
daar gaat-ie! In de kist fluisteren
stemmetjes dat het grote
avontuur is begonnen. ‘Yes!
Joepie, daar gaan we!’

Iedereen in de kist
begint kennis te
maken met elkaar.
‘Wie ben jij?’, vraagt
een appel aan zijn
buurman. ‘Ik ben
Pisang. Ik ben mooi
krom en groen-geel van
kleur. Én ik houd van
grapjes maken! En jij?’
‘Mijn naam is L-Star.
Aangenaam. Onder
mijn pet zit een steeltje
waarmee ik aan een
fruitboom heb gehangen.

En mijn buurvrouw... die is klein maar fijn.
Iedereen is dol op haar!’ Een zacht stemmetje
reageert. ‘Dat klopt! Ik ben Elvira.’ Ook zit er
een andere deftige dame in de kist. Ze ziet er
wat stekelig uit. Toch is ze heel aardig. Ana
stelt zich zingend aan de anderen voor. ‘Ik
kom uit een land waar de zon altijd schijnt!’

In de hoek van de kist zit Ferox. Hij
is groen, lang en de stoerste van het
stel. Hij kletst honderduit met Simon,
een geel, mopperend mannetje. Simon
houdt niet van reizen en hoopt dat ze
geen sommen hoeven te maken op
school. Rekenen vindt hij saai! ‘Ook
al ben je het niet, je klinkt als een
zuurpruim!’, zegt
Ferox tegen
Simon.
Na een
hobbelige
rit stopt de
vrachtwagen.
De deuren
zwaaien
open en de
chauffeur tilt
de kist uit de
laadbak. L-Star,
Ana, Ferox, Pisang,
Elvira en Simon
gluren stiekem over
de rand van de kist. Ze
zien een groot plein waar
heel veel kinderen spelen.
‘Joehoe! We zijn op school aangekomen!’,
zingt Ana.

Maar dan schrikt Pisang opeens. ‘Ojee!’, roept
hij. ‘Daar gaat een van mijn broertjes!’ Hij wijst
naar een banaan die opgesmuld wordt door
een jongen op het schoolplein. ‘Zie je
wel... bananen zijn het allerlekkerst!’
Pisang trekt een lange neus. ’Lekker
puh!’ Na een laatste hap gooit
de jongen de bananenschil
in de richting van een
prullenbak. Maar de schil
komt naast de prullenbak
op de grond terecht. Pal
voor de schooldeur.

L-Star en zijn vrienden
zijn door de val flink
door elkaar geschud. Hij
heeft zijn bol flink gestoten
en wrijft over de bult onder
zijn pet. Iedereen moet even
bijkomen van de schrik.

Puffend loopt de
chauffeur van zijn
vrachtwagen naar de
ingang van de school.
De kist is zo zwaar en groot
dat hij zijn schoenen niet
kan zien. Alleen L-Star en
zijn vrienden zien wat er
gebeurt. De chauffeur loopt
regelrecht naar... Oh nee...
de bananenschil!

Alle kinderen op het
schoolplein zijn heel
vriendelijk en hollen naar
de chauffeur om hem
overeind te helpen. Met een
rood hoofd gooit de jongen
snel zijn bananenschil
in de prullenbak. ‘Sorry
meneer’, zegt hij tegen de
chauffeur. Dan pas ziet de jongen de
kist en roept: ‘Oei, wat een zooitje in
die kist!’ ‘Tja’, zegt L-Star, ‘je hebt er
inderdaad een zooitje van gemaakt’.
Waarop Pisang grapt: ‘Maar wel
een vrolijk zooitje!’ De groete- en
fruitvrienden kijken elkaar glimlachend
aan. ‘Ja... want wij zijn... wij zijn het
Fruitzooitje!’, roepen ze in koor.

L-Star wil hem nog waarschuwen
maar het is al te laat... Met een
flinke zwiep glijdt de chauffeur
uit over de bananenschil. Met
kist en al vliegt hij door
de lucht. Oei... pets...
boem... pats! De arme
man komt met zijn billen
op de grond terecht. Auw!
Gelukkig kan hij de kist
nog net in zijn gespierde
armen opvangen.

Vol verbazing zien de kinderen
het Fruitzooitje opkrabbelen
en kwebbelend de school
binnenwandelen. L-Star draait
zich om en roept naar de
kinderen: ‘Komen jullie nu ook
snel naar binnen?
Het Fruitzooitje is klaar voor
een avontuur. Een stoer
avontuur dat nu ook voor
jullie gaat beginnen!’

