altijd óf te groot óf te klein voor vinden. Wat nu? Misschien
moet hij de rollen eens omdraaien, zodat papa en mama zien
dat het niet leuk is als je nooit precies groot genoeg bent...
Een grappig prentenboek dat kinderen helpt begrijpen dat
ze soms te klein of te groot zijn voor iets wat ze willen doen.
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Als mama een flesje klaarmaakt voor zijn zusje, vraagt
Kleine Beer of hij er ook een mag.
“Doe niet zo gek,” zegt mama. “Jij bent te groot om uit
een flesje te drinken!”

Maar als Kleine Beer zijn boterham probeert te snijden met
een mes, zegt mama: “Daar ben je nog te klein voor. Ik zal
het wel voor je doen.”

Als papa ziet dat Kleine Beer zijn favoriete knuffel overal
mee naartoe sleept, zegt hij: “O Kleine Beer, leg dat ding toch
gewoon in je kamer. Je bent veel te groot om er de hele dag
mee rond te lopen! Pak hem maar weer als je gaat slapen.”

