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Vandaag ga ik voor het eerst 
naar school in Nederland.
Ik ben zenuwachtig.
Vannacht heb ik niet goed 
geslapen.

Ik heb een nieuwe schooltas, 
een map, schriften, een etui en 
een agenda.
Ik heb ook een nieuwe jas.
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In Brazilië heb ik nooit een jas aan. 
Daar is het warm.

Ik moet nu met bus 314 naar school. 
Mijn school is een ISK.
De ISK is in een andere stad.

Ik weet waar ik moet instappen 
en uitstappen. 
En ik heb een mobiel. Als ik een 
probleem heb, kan ik mijn moeder 
bellen.
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Ik woon pas twee maanden 
in Nederland, in een dorp.
Ik kom uit Rio de Janeiro, 
de hoofdstad van Brazilië.
Daar praten ze Portugees.
In Brazilië woonde ik 
bij mijn oma en opa.
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Mijn moeder woont al vier jaar in 
Nederland.
Zij is getrouwd met een Nederlandse 
man. 
Hij heet Jan. Hij is nu mijn stiefvader.

Samen hebben ze twee kinderen: Alex 
van drie en baby Julia. Dat zijn mijn 
Nederlandse broertje en zusje.
In Brazilië woont mijn grote zus Sophia.
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Het is moeilijk voor mij.
Van een warm land naar een 
koud land.
Van een grote stad naar een 
klein dorp.
Van Portugees praten naar 
Nederlands praten.
Van opa en oma naar mama 
met een stiefvader. 
Van veel vriendinnen naar nul 
vriendinnen.
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Ik ben wel blij dat ik weer bij mijn 
moeder ben. Maar Jan is nieuw voor 
mij. Ik ken hem alleen van Skype.

Jan is vaak weg. Hij heeft het druk 
met zijn werk.
Hij praat niet veel met mij. Ik begrijp 
hem niet.
Hij speelt veel met Alex. En soms 
geeft hij Julia de fles.

Mijn moeder doet alles thuis. 
Zij praat Nederlands, 
maar niet zo goed. 
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Ik zit in de klas. Ik zit naast 
een meisje uit Polen.
In de klas zitten veertien leerlingen.
De lerares stelt mij voor aan de klas: 
‘Dit is Alicia. Zij is veertien jaar. Zij komt 
uit Brazilië.’
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De andere leerlingen stellen zich 
aan mij voor.
Ik begrijp er niet veel van. Ik versta alleen 
de namen.
Ik kijk en ik luister. De lerares praat en 
wijst aan en schrijft.

Het Poolse meisje heet Asja. Zij gaat al 
zeven weken naar school. 
Zij helpt mij.
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