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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school 
lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van 
geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!
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Op een mooie dag in mei komen alle kuikens uit hun ei. 
Alle kuikens, behalve Vlegeltje.

‘Toe nou lieverd, alle andere kuikens gaan toch ook?’
Maar Vlegeltje blijft zitten waar hij zit, veilig in zijn ei.

‘Kom er ook maar uit, Vlegeltje,’ zegt mama. 
‘Het is tijd om naar school te gaan.’
‘Ik wil niet naar school,’ zegt Vlegeltje.



‘Dan dráág ik je wel naar school,’ zegt mama.
‘Ik wíl niet!’ piept Vlegeltje.



‘Vanmiddag kom ik je weer halen,’ zegt mama. 
‘Veel plezier. Luister maar goed naar de juf.’

‘Je mag niet weggaan,’ snikt Vlegeltje.



‘Kom jij ook gezellig bij ons 
zitten, Vlegeltje?’ vraagt de juf.
‘Ik wil naar huis,’ zegt Vlegeltje.



‘Waarom wil Vlegeltje zijn ei niet uit?’ 
vragen de andere kuikens.
‘Hij vindt het een beetje eng op school, 
met al die vreemde kuikens,’ zegt de juf. 
‘Wees dus maar heel lief voor hem.’

‘Ik vind het hier stom,’ bromt Vlegeltje.





‘Eerst gaan we liedjes zingen,’ zegt de juf, 
‘en daarna gaan we knutselen. We gaan 
takjes en bladeren en veren verzamelen 
om nestjes van te maken.’



Maar Vlegeltje zegt: ‘Ik hoef niet te knutselen,

ik heb thuis al een nestje.’





‘En nu gaan we naar wormen en spinnen zoeken 
om in de pauze van te smullen,’ zegt de juf.

‘Ik lust geen wormen en spinnen,’ bromt Vlegeltje.
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‘Kom maar uit je ei,’ zegt mama. 

‘Het is tijd om naar school te gaan.’

‘Ik wil niet,’ zegt Vlegeltje.

En hij blijft zitten waar hij zit, veilig in zijn ei.

‘Dan dráág ik je wel naar school,’ zegt mama.

Op school is van alles te doen: wormpjes zoeken,  

leren vliegen, spetteren en spatteren in een waterplas …

Maar Vlegeltje zegt: ‘Ik vind het hier stom, ik wil naar huis.’

Nadenkend krabt de juf zich op haar hoofd. 

Tja, wat nu?

Voor het eerst naar school gaan is soms best spannend. Maar niet 
met dit kijkje in de klas. Kinderen ontdekken spelenderwijs alles 
over school: van pauzehapjes tot buiten spelen en van knutselen 
tot samen luisteren naar een verhaal. Zo wordt naar school gaan 
een feest! En wie kan op iedere pagina alle veertien kuikens vinden?
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