Sessie 78. Aanwijzingen bij ‘Het muzikale mysterie’
Paul de Brie moest in de weekeinden in de
supermarkt werken om de academie en de
verzekering van zijn viool te betalen.

Paul de Brie had muzikaal talent, maar hij had
weinig vrienden.

De directeur had Paul de Brie overgehaald om op
school te komen spelen.

Paul de Brie hoopte een beurs te krijgen voor
verdere muziekstudie in Duitsland.

‘Een eerlijke en hardwerkende jongen,’ had er in
het rapport gestaan van Paul de Brie toen hij nog in
groep 6 zat.

‘Ik begrijp niet waarom ik de verzekering voor de
viool moet betalen,’ zei Paul de Brie tegen meester
Erik.

De schooldirecteur had gezegd dat hij voor de
beveiliging van de muziekkamer achter het podium
zou zorgen.

De schooldirecteur had vroeger ander werk gedaan.
Aan het eind van het schooljaar ging hij met
pensioen.

De schooldirecteur zou maar weinig geld verdienen
wanneer hij met pensioen ging.

De schooldirecteur deed altijd geheimzinnig over
het werk dat hij hiervoor had gedaan.

De zus van de schooldirecteur was het afgelopen
halfjaar ziek. ‘Ik ben zo blij dat mijn broer voor mij
zorgt, zei ze.’

Gerrit van Woerd is een dief.

Iedereen weet dat Gerrit van Woerd een gele Ferrari
heeft.

De schooldirecteur had om half zeven een gele
Ferrari gezien op de parkeerplaats aan de overkant
van de school.

De vader van Jacob had vroeger op school gezeten
met Gerrit van Woerd.

De vorige keer voor de rechtbank gaf Gerrit van
Woerd toe dat hij juwelen had gestolen.

‘Het boek over Antieke Muziekinstrumenten is
verdwenen,’ zei de bibliothecaris.

Dirk, die voor toneelverlichting op school zorgde,
had ook het alarm van het huis van Gerrit van
Woerd aangesloten.

Op de kamer van de schooldirecteur hing een
reservesleutel van de muziekkamer.

Het concert stond aangekondigd in de krant.

De viool was goed verzekerd.

De vader van Jacob had een handeltje in antiek.

Geen van de andere spelers in het orkest speelde
viool.

De Prinses Juliana basisschool was bekend om zijn
muziek.

‘Eerlijkheid duurt het langst, dat is mijn motto,’ zei
Isabel.

‘Voor mij is muziek waardevoller dan geld,’ zei
Jacob.

