School, wat is dat voor iets?
Het kleurenmonster is een beetje zenuwachtig.
Hij gaat vandaag voor het eerst naar school
en hij heeft geen idee wat dat inhoudt.
Wees maar niet bang, monster! Er wachten daar nieuwe
avonturen op je, en je zult veel nieuwe vrienden maken.
Ga met het kleurenmonster mee naar school
en ontdek wat hij allemaal meemaakt!
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Hallo monster!
Ik moet je iets vertellen…
Vandaag ga je voor het eerst naar school.

Wat is dat voor iets, school?

Een toverwolk waarmee je kunt vliegen?

Een gevaarlijke plek
met allemaal wilde dieren?

Of een oerwoud vol gevaar?

Maar waarom pak je al díé dingen in?
Je hebt alleen je jas en een schrift nodig!

Hier is je rugzak.
Je kunt er alles in doen wat je nodig hebt.
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Kijk, dit is jouw school.
Het wordt vast heel leuk, monster.
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School

Dit is Tessa, je juf.

