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Kleine Beer mag voor het eerst naar school. 
Maar hij vindt deze grote stap een beetje eng.
Hij denkt dat hij er nog veel te klein voor is.

Gelukkig stellen papa en mama hem gerust.  
En langzaam, heel langzaam, krijgt Kleine Beer 
zin om naar school te gaan!

Een vertederend verhaal waarin veel peuters en 
kleuters zich zullen herkennen.
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Voor Iris en Eloi, voor wie school een feestje is.
– Dany Aubert

Voor mijn kleintjes: Edgar, Arwen en Violette.
– Eve Tharlet 
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Het is bedtijd voor Kleine Beer en zijn zusje Anna. 
“Mama,” zegt Kleine Beer, “wil je alsjeblieft nog één 
verhaaltje voorlezen? Alsjeblieft?”
“Ik weet dat je dat graag wilt,” antwoordt mama, “maar het 
is nu echt bedtijd. Binnenkort mag je naar school en daar 
gaat de juf of meester heel veel mooie boeken voorlezen.”
“O, ik wil ook!” zegt Anna.
Kleine Beer fronst zijn wenkbrauwen en schudt zijn hoofd. 
“Nee! Ik wil niet naar school!”



De volgende morgen wordt Kleine Beer wakker met allerlei vragen in 
zijn hoofd. 
“Waar zijn de sterren overdag? En waarom worden de blaadjes in 
de herfst zo mooi rood en geel? En mama, waarom moet ik eigenlijk 
naar school?”
“O, lieverd, je bent er echt aan toe om naar school te gaan. Daar mag 
je alle vragen stellen die je hebt!”
Kleine Beer wil niet horen wat zijn moeder zegt. “Je ruikt zo lekker, 
mama,” fluistert hij. “Ik wil voor altijd bij jou blijven, hier thuis.”



Kleine Beer vindt het leuk om op zijn kleine fietsje tussen 
papa en mama in te rijden. 
“Morgen gaan we samen eventjes kijken bij je nieuwe 
school, dat wordt vast heel leuk!”
“Nee, dat denk ik niet,” zegt Kleine Beer en hij remt hard. 
“Ik wil veel liever met mijn vrienden in bomen klimmen.”
“Wat een goed idee! We gaan met z’n allen boompje 
klimmen als we terug zijn.”
“Mag ik ook mee naar school?” vraagt Anna. 
“Nee, jij bent nog te klein,” antwoordt mama. “Dit jaar is 
Kleine Beer aan de beurt.”
“Kleine Beer is een bofkont!” zegt Anna.
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