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Kleine	  beer	  gaat	  voor	  het	  eerst	  naar	  school.	  
Hij	  is	  zenuwachtig,	  kijk	  maar,	  hij	  trilt	  een	  beetje.	  
Bij	  de	  deur	  geeft	  hij	  mama	  beer	  snel	  een	  knuffel.	  
Beertje	  komt	  de	  klas	  binnen	  en	  doet	  de	  deur	  dicht.	  
Hij	  kijkt	  eens	  goed	  om	  zich	  heen.	  	  
‘Wat	  veel	  diertjes’,	  denkt	  hij.	  	  
Kleine	  beer	  kijkt	  de	  kring	  rond.	  	  
De	  diertjes	  zwaaien	  omstebeurt.	  
Eerst	  kleine	  aap,	  dan	  kleine	  olifant,	  kleine	  tijger,	  kleine	  leeuw,	  kleine	  
zeehond,	  kleine	  papagaai,	  kleine	  hond,	  kleine	  schildpad,	  kleine	  giraffe,	  
kleine	  poes,	  kleine	  vlinder,	  klein	  konijn,	  kleine	  kip,	  kleine	  vis,	  klein	  
nijlpaard,	  kleine	  eend,	  kleine	  kikker	  en	  ten	  slotte	  kleine	  geit.	  
Maar	  dan	  ziet	  kleine	  beer	  iets	  raars.	  	  
Kleine	  muis	  zwaait	  niet.	  	  
Kleine	  muis	  kijkt	  sip	  naar	  beneden.	  	  
Kleine	  muis	  huilt.	  	  
Kleine	  beer	  ziet	  een	  plaatsje	  vrij	  naast	  kleine	  muis.	  	  
Voetje	  voor	  voetje	  schuifelt	  hij	  naar	  de	  stoel.	  
Heel	  voorzichtig	  gaat	  hij	  naast	  kleine	  muis	  zitten.	  	  
Alle	  kleine	  diertjes	  kijken	  vol	  spanning	  naar	  kleine	  muis.	  
De	  diertjes	  vinden	  de	  eerste	  schooldag	  zelf	  ook	  spannend.	  	  
Kijk	  maar,	  hun	  snorharen	  trillen	  een	  beetje.	  	  
Kleine	  beer	  legt	  een	  arm	  om	  kleine	  muis.	  	  
Hij	  haalt	  een	  zakdoek	  uit	  zijn	  zak	  en	  geeft	  hem	  aan	  kleine	  muis.	  	  
Kleine	  muis	  droogt	  zijn	  tranen	  af.	  
Er	  komt	  een	  voorzichtige	  glimlach	  tevoorschijn.	  	  
Voorzichtig	  kijkt	  kleine	  muis	  de	  kring	  rond.	  	  
Alle	  diertjes	  zwaaien	  weer	  omstebeurt,	  nu	  naar	  kleine	  muis.	  	  
Eerst	  kleine	  aap,	  dan	  kleine	  olifant,	  kleine	  tijger,	  kleine	  leeuw,	  kleine	  
zeehond,	  kleine	  papagaai,	  kleine	  hond,	  kleine	  schildpad,	  kleine	  giraffe,	  
kleine	  poes,	  kleine	  vlinder,	  klein	  konijn,	  kleine	  kip,	  kleine	  vis,	  klein	  
nijlpaard,	  kleine	  eend,	  kleine	  kikker,	  kleine	  geit	  en	  ten	  slotte	  ook	  kleine	  
beer.	  
Kleine	  muis	  doet	  heel	  voorzichtig,	  beetje	  bij	  beetje,	  zijn	  arm	  omhoog.	  
Aarzelend	  zwaait	  hij	  terug	  naar	  alle	  andere	  diertjes.	  	  
Dan	  zwaait	  iedereen	  uitbundig	  naar	  elkaar.	  
De	  diertjes	  beginnen	  te	  klappen	  voor	  elkaar.	  
Ze	  hebben	  er	  zin	  in.	  	  	  	  
Het	  schooljaar	  is	  begonnen.	  	  
	  
	  
	  


