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De verkeerskalender 2014-2015 is een product van het Regionaal Ondersteuningsbureau 
verkeersveiligheid Zuid-Holland voor de provincie Zuid-Holland, het Stadsgewest Haaglanden, de 
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Digitale toepassingen: Tripany.com
Eindredactie en © ROV-ZH

SEEF PRESENTEERT:

De 15e verkeerskalender

Met veel plezier brengt het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-

Holland (ROV-ZH) ook dit jaar weer een verkeerskalender uit voor de kinderen in de eerste

vier groepen van het primaire onderwijs. Een mooi product voor verkeerseducatie op school 

en voor verkeersopvoeding thuis, met leuke en belangrijke lessen en tips over veiligheid. 

De productie is opnieuw mogelijk gemaakt door de financiële steun van een aantal ROV’s, 

provincies en regio’s.

Een digitale en een gedrukte miniatuurversie:

De interactieve, digitale versie met alle vertelplaten en extra’s voor op het digitale schoolbord 

vormen het allerbelangrijkste onderdeel van de verkeerskalender. Net zoals vorig jaar kunt 

u deze versie op het bord, de pc en de laptop gebruiken, maar ook  op een tablet, zoals 

de iPad. 

Daarnaast is er deze miniatuurversie in druk, voorzien van een kalendarium. 

Deze bureaukalender herinnert u maandelijks aan de nieuwe platen, verhalen en 

toepassingen en maakt het zelfs mogelijk het verhaal voor te lezen terwijl de plaat op het 

digitale bord te zien is.

Ouders
Op de website www.schoolopseef.nl vindt u onder de tab “Verkeerskalender” kant-en-klare 

teksten voor ouders bij de kalendermaanden. Om direct te gebruiken, bijvoorbeeld in de 

nieuwsbrief van de school.

Meer weten?
De afzenders van de verkeerskalender informeren u graag via de in het colofon genoemde 

contactadressen over de verkeerskalender en de toepassingsmogelijkheden. Maar natuurlijk 

ook over verkeersveiligheid en educatie in het primaire onderwijs in uw provincie, SCHOOL 

op SEEF en het verkeersveiligheidslabel voor basisscholen.

De makers van de verkeerskalender wensen u samen met Seef heel veel succes en 

plezier met de kalender!

@schoolopseefwww.schoolopseef.nl/verkeerskalender



“Ik wil ook naar sjool!” riep Mirtes kleine zusje vanmorgen steeds. 
“Nee, dat mag nog niet, Suus. Pas als je vier bent, mag je met mij 
mee,” had Mirte haar verteld. Het is vandaag de eerste dag van 
het nieuwe jaar. Iedereen in huis moest er nog even aan wennen, 
dat het geen vakantie meer is. Er wordt druk heen-en-weer gerend. 
Julian, Mirte’s grotere broer, is al vertrokken. Hij mag alleen naar 
school wandelen.

“Trek je schoenen nou aan Mirte! We komen nog te laat. Jij op 
school en ik op mijn werk.” Mirte’s moeder kon alleen nog maar 
mopperen. 

“Rustig aan,” bromde papa, “Ik breng Suusje wel naar het 
kinderdagverblijf. Gaan jullie maar op de fiets. Dat is sneller.”

Nu fietsen Mirte en haar moeder snel naar school. Haar moeder 
trapt heel hard en Mirte moet haar best doen haar bij te houden. 

In de straat van de school is het druk. Auto’s, voetgangers, fietsers, 
alles gaat door elkaar. Eén automobilist toetert zelfs, omdat hij vindt 
dat de andere auto’s niet snel genoeg gaan.

“Mam!” roept Mirte, “Niet zo snel, ik vind het eng.”

“Ik geloof dat iedereen nog een beetje moet wennen,” zucht Mirte’s 
moeder. “Het is ook niet zomaar wat. Na zes weken vakantie 
ineens weer met z’n allen op tijd te moeten zijn.”
Mirte haalt haar schouders op. “Ik vond het niet moeilijk hoor. Ik 
was vanmorgen heel vroeg wakker. Ik had juist hartstikke zin.” 

“Ik denk ook dat ik voortaan mijn wekker een half uurtje eerder 
moet laten afgaan. Scheelt een hoop geren en gevlieg,” zegt haar 
moeder dan. “En gemopper,” zegt Mirte.

Dan wil een vader ineens snel wegrijden uit de parkeerplaats. 
Gelukkig ziet hij net op tijd Mirte en haar moeder fietsen. Hij remt 

en steekt zijn hand op. Met zijn hoofd uit het raam zegt hij: “Sorry, 
ik heb haast, ik keek niet goed uit.”
“Misschien moet u morgen ook de wekker een half uurtje eerder 
zetten,” zegt Mirte, “dat gaan wij ook doen.”
“Mirte toch!” zegt haar moeder streng. Maar de meneer lacht. 
“Goed idee,” zegt hij. “De wekker een half uurtje eerder en dan 
gewoon gaan lopen. Dat is nog beter voor het milieu ook!”

“En nu een kus en dan snel de school in,” zegt Mirte’s moeder. En 
daar gaat Mirte. Op naar een nieuw schooljaar!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Hoe is iedereen vandaag naar school gekomen? Is het bij 

onze school ook zo druk? 
- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Voor wie is de stoep, de weg, 
het fietspad? Zie je iets op de plaat wat gevaarlijk is? En wie doet juist heel 
veilig?

 Waar kun je het beste oversteken? Wat zien jullie nog meer op de plaat?
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
Ga met de leerlingen naar buiten en bespreek de situatie rondom 
de school. 
- Waar is de stoep?
- Waar is de weg?
- Voor wie is de stoep, de weg, het fietspad? Waarom?
- Wat moet je doen als je wilt oversteken?
- Waar kun je het beste oversteken?
- Waar staan de voetgangerslichten? Wat betekent rood licht? 
 En groen?

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van de verkeersdrukte 
rondom de school bij aanvang en eindigen van de schooldag. Informatie 
voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl en bij de digitale 
kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of 
circulaire van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen 
mee naar huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
‘Weer naar school’
Subthema’s:
plaats op de weg, verkeersdrukte, 
fietsen, oversteken

september 

Wat een drukte!

BEGRIPPEN: oversteken, stoep, fietspad, rijbaan, fietsbel, fiets, auto, bus, 
voetgangers, schoolplein, parkeerplaats



september www.schoolopseef.nl De scholen zijn 
weer begonnen
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Julian en Mirte lopen snel naar het einde van hun straat. Thuis 
hadden ze heel luid getoeter en kabaal van vrachtwagens 
gehoord. Hun moeder had gezegd dat ze samen mochten gaan 
kijken waar het geluid vandaan komt. “Als jullie maar op de 
stoep blijven!’ 
Bij de hoek zien ze de grote auto’s voorbij rijden. “Het lijkt wel 
een optocht,” zegt Julian. 

Zou het circus soms komen? Mirte kijkt een beetje dromerig. 
Ze wil al zo lang een keertje naar het circus. Kijken naar de 
clowns en acrobaten. Ze speelt heel vaak circusje met haar 
vriendin Fay.
Maar dan klinkt er ineens een sirene. Wat is er toch? Julian en 
Mirte zetten het op een rennen. Ze zien vrachtwagens, maar 
ook een brandweerauto. Langs de kant van de weg staan 
allemaal mensen te kijken en te zwaaien naar de auto’s. 
“Is er iets ergs gebeurd?” vraagt Julian aan een mevrouw. 
“Nee, helemaal niet,” zegt de mevrouw, “Kijk maar eens goed.”

In de auto’s zitten kinderen. Ze zwaaien allemaal vrolijk terug 
naar de toeschouwers. De mevrouw legt het uit: De kinderen 
in de auto’s krijgen vandaag een speciale dag. Omdat ze het 
verdiend hebben. Bijvoorbeeld omdat ze erg ziek zijn geweest. 
Nu mogen ze dus meerijden in de vrachtauto’s. 
“Gaaf zeg,” zegt Julian. “Ik wil later vrachtwagenchauffeur 
worden. Het lijkt me echt zo ontzettend cool.”
“Maar ook moeilijk,” zegt Mirte. “Kijk die vrachtwagen daar, die 
rijdt bijna over de tenen van die mevrouw!” 
“Die mevrouw moet ook niet zo op het randje van de stoep 
gaan staan,” bromt Julian. “Zo kan de vrachtwagenchauffeur 
haar helemaal niet zien.”

“Suusje ook toeters kijken,” klinkt ineens een stemmetje.
O jee, daar is Suus. Ze is helemaal alleen naar het eind van de 
straat gelopen. Ze wil tussen de hekken door kruipen om nog 
dichterbij te komen. 
“Suusje, nee!” roept Julian. Mirte pakt haar snel bij haar armpje. 

“Dat mag niet Suus, dat is echt veel te gevaarlijk.”

“Gelukkig, jullie hebben haar!” Mama komt aangerend. Snel 
tilt ze Suusje op. “Ondeugende meid,” zegt ze. “Dat mag toch 
niet?”

“He, kijk eens Mirte,” zegt Julian dan, “Daar aan de overkant, 
op dat bord.”
C-I-R-C-U-S, leest Mirte. Circus! Het circus komt echt! Eindelijk 
kan Mirte een keer naar een echt circus.
“Nou meisje,” zegt mama. “Ik geloof dat vandaag ook jouw 
droom is uitgekomen!”

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Waarom moet je niet vlak voor, naast of achter een 

vrachtauto langslopen/fietsen? Wat is de dode hoek? Wat is een sirene? 
Waarom hebben hulpdiensten sirenes en zwaailichten?

- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wie staan er veilig en wie niet? 
Waarom moet de niet heel dichtbij gaan kijken? Waar zit het zwaailicht van 
de brandweerauto? Wat zien jullie nog meer op de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
- In de gymzaal of op het schoolplein: Laat de kinderen spelen dat ze 

de bestuurder zijn van een politieauto, brandweerauto, ambulance. 
Bevestig een foto van een politie-,brandweer- of ziekenauto op buik en 
rug. De auto’s rijden met sirene door de straat en de overige kinderen 
(voetgangers) wachten en geven voorrang. Daarna mogen ze oversteken. 
Wissel regelmatig tot alle kinderen een autobestuurder zijn geweest.

- Gebruik de tijd tijdens een wandeling of buitenspelen om eens met de 
leerlingen te luisteren naar de geluiden in het verkeer. Het toeteren van 
een auto, het tringelen van een fietsbel, het piepen van een vrachtwagen 
die achteruit rijdt, enz.

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Vooral bij harde geluiden en in 
onverwachte situaties reageren zij primitief. Informatie voor de ouders 
staat op de site www.schoolopseef.nl en bij de digitale kalenderplaat in de 
vorm van algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare 
teksten en illustraties. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant 
of nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de 
leerlingen mee naar huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Hulpdiensten en grote wagens
Subthema’s:
dode hoek, geluiden en signalen 
in het verkeer

oktober 

Leuk lawaai!

BEGRIPPEN: brandweerauto, zwaailicht, wiel, politieauto, autospiegel, stoep, rijbaan, voetganger, 
politieagent, hek, skateboard, fototoestel
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Vanavond heeft Mirte turnles. Samen met Fay. De meiden 
houden erg van turnen. Ze doen het zelfs thuis, op de bank, 
tafel en stoelen! Hun ouders vinden dat nooit zo leuk. Maar 
ja, als je goed wilt worden, moet je nu eenmaal vaak oefenen, 
vinden Fay en Mirte.

De turnschool is helemaal aan de andere kant van de stad. 
De meiden gaan altijd op de fiets en dat is best gezellig. Maar 
nu, in november, is het best koud. En donker ook. En vandaag 
regent het al de hele dag.

De meiden hebben hun regenpakken aangetrokken. Mirte zegt: 
“Zo word ik tenminste niet nog eens nat. Ik ben vandaag al drie 
keer natgeregend. Eén keer toen ik naar school ging en een 
keer toen ik weer naar huis ging.”
“Wanneer was dan de derde keer? “vraagt Fay verbaasd. 
“Vanmorgen, onder de douche,” zegt Mirte. Fay lacht.

De moeder van Fay fietst met de meiden mee vandaag. Kleine 
Suusje staat voor het raam te zwaaien. Natuurlijk wilde ze eerst 
weer mee. Suusje wil altijd mee. Soms wordt ze erg boos als 
het niet kan. Maar nu staat ze vrolijk te zwaaien voor het raam. 
“Suus denkt vast: ik sta lekker droog!” zegt de moeder van Fay. 
“Suusje is een beetje bang in het donker,” zegt Mirte. “Toen ze 
zag dat we in het donker moesten, wilde ze gelijk thuisblijven.”

“Ik vind het zelf ook nooit zo fijn eigenlijk, fietsen in het donker.” 
Fay kijkt een beetje beteuterd. 
“Het is ook lastiger,” zegt haar moeder. “Je moet zorgen dat je 
goed kunt zien en dat je goed gezien wordt.” Fay en Mirte doen 
de lampen van hun fietsen aan. Nu kunnen ze al beter voor 
zich uitkijken. 

Een auto rijdt de straat in. De lampen van de auto schijnen op 
de regenpakken van de meisjes. Meteen zie je de reflecterende 
strepen op de jassen. “Hé, jullie gaan aan! “ grapt de moeder 

van Fay. “Nou vooruit meiden, we gaan fietsen!” 
En dan zegt ze met een gek stemmetje: “Mijn krullen worden 
helemaal nat en ik lijk nu al een verzopen kat!”
Fay kijkt naar haar. Soms doet haar moeder zo raar. Dan 
schaamt ze zich wel een beetje.
Maar vandaag is ze stiekem maar wat blij dat haar moeder 
meefietst, zo in het donker.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Wie fietst er wel eens in de regen? Of wanneer het donker 

is? Heeft iedereen licht op zijn/haar fiets? Hoe maak je een capuchon goed 
vast? Waarom?

- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Waar is verlichting en waar is het 
donker? Wie kun je goed zien en wie minder? Wat zien jullie nog meer op 
de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
- Laat kleding en voorwerpen zien die je gebruikt bij slecht of winters weer: 

jas met capuchon, paraplu, poncho, regenpak, regenjas, rubberen laarzen. 
Laat de leerlingen zich eventueel verkleden. 

- Verduister het klaslokaal zo veel mogelijk. Laat de leerlingen met een 
zaklamp op verschillende dingen in het lokaal schijnen. Wat kun je goed 
zien (de lichte voorwerpen) wat minder (de donkere voorwerpen)? Zijn er 
objecten die licht reflecteren?

- Demonstreer het gebruik van de paraplu en laat zien dat het 
 uitzicht wordt belemmerd. 

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van zichtbaarheid in 
het verkeer. Vooral in de donkere maanden en bij slecht weer is het zaak 
goed zichtbaar te zijn. Informatie voor de ouders staat op de site 
www.schoolopseef.nl en bij de digitale kalenderplaat in de vorm van 
algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en 
illustraties. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of circulaire 
van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar 
huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Zichtbaar in het verkeer
Subthema’s:
fietsen, regenkleding, verlichting

november 

Brrrr... donker!

BEGRIPPEN: regenkleding, straatlantaarn, koplamp, verkeersdrempel, capuchon, achterlicht, auto, 
paraplu, reflectie, stoep, rijbaan
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Het is zover: het circus is in de stad. Een heel bijzonder circus 
nog wel: het is een kerstcircus. Mirte en haar familie hebben 
kaartjes voor de voorstelling van vanmiddag. 

“Ein-de-lijk,” zucht Mirte “Het is vast nog mooier en feestelijker 
dan in een gewoon circus.
 Ik denk dat de acrobaten super mooie glimmende pakken aan 
hebben. En dat ze dan, als ze door de lucht vliegen, net een 
lichtflits lijken.” 

“Kom Mirte, niet dromen, in de auto stappen,” zegt haar vader. 
Snel gaat Mirte zitten. “Suusje niet in het stoeltje,” begint haar 
zusje te jengelen.
“O nee hè, krijgen we dat weer,” gromt Julian. “Wil ze weer los.”
“Suus, je moét vast!” Mirte zegt het een beetje streng. “Jij bent 
klein dus jij moet in het kleinste stoeltje!”
Suus begint nu harder te huilen. “Suusje is niet klein!”

“Nou, dit gaat nog wel even duren.” Julian zet zijn koptelefoon 
over zijn oren. Nu wordt Mirte ook een beetje boos. “Suus! NU 
gaan zitten, anders komen we te laat. En dat wil ik niet, want ik 
wil ook het begin zien!”
Nu zet haar kleine zusje het op een krijsen. “Nou Suus, hou er 
eens mee op,” zegt papa boos.

Ineens krijgt Mirte een idee. “Suus,” zegt ze dan zo rustig 
mogelijk. “die gordel hè, aan jouw stoeltje? Weet jij dat de 
acrobaten aan de trapeze ook zo’n gordel hebben? Met een 
touw eraan, zodat ze niet helemaal naar beneden vallen, als ze 
per ongeluk loslaten?”
Suusje snikt nog een beetje, maar gaat wel in haar stoeltje 
zitten. Opgelucht klikt Mirte de gordel vast. “Zo, nu is Suusje 
ook een acrobaat.” 
“Ja, Suusje acrobaat” brabbelt haar zusje.
“Ik vind Suus meer een clown,” zegt mama. Iedereen lacht.

In de straten rond het plein waar het circus staat, is het best 
druk. “Parkeer nou pap,” zegt Mirte zenuwachtig. “Dan moet ik 
wel een plekje vinden Mirte,” antwoordt haar vader. “En we zijn 
niet de enigen zoals je ziet.”
Dan ziet Mirte Brat fietsen. Brat zit bij Mirte in de klas. Hoi! 
zwaaien ze naar elkaar. Mirtes vader stopt even voor een 
praatje. De moeder van Brat wijst naar de straat achter hen: 
“Wij wonen daar, op nummer 8. Zet de auto maar op de oprit, 
dan hoeven jullie niet zover te lopen.”

“Dat is nog eens ontzettend aardig,” zegt Mirte’s moeder. En 
als ze zijn uitgestapt moeten ze rennen. Want de voorstelling 
begint bijna!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Iedereen zit wel eens achter in een auto. Zit jij dan ook in 

een stoel? En blijf je rustig zitten tijdens de reis?
- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Het is druk met geparkeerde 
auto’s. Zie je er ook een die verkeerd staat? Het kind in het fietsstoeltje 
heeft de riem niet vast. Is dat veilig?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
Op de achterbank. 
Zet twee banken klaar op het schoolplein of in de gymzaal; dit zijn de 
achterbanken. Leg wat losse spullen als spelletjes en boeken om de 
banken. Zet er eventueel twee geleende autostoelverhogers naast. Twee 
groepjes kinderen strijden tegen elkaar. Wie heeft als eerste alle losse 
rommel in de zak gestopt en zit netjes (in zijn/haar stoeltje) klaar voor 
vertrek?

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van de regels voor het 
veilig vervoeren van kinderen in de auto. Informatie voor de ouders staat op 
de site www.schoolopseef.nl en bij de digitale kalenderplaat in de vorm van 
algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en 
illustraties. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of circulaire 
van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar 
huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Meerijden
Subthema’s:
veilig op de achterbank

december 

Naar het circus!

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier Troost

BEGRIPPEN: autostoel, gordel, auto, achterbank, rijbaan, autospiegel, 
hoofdsteun, fiets, fietsstoel, parkeren, riem
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“Hoi hoi, we gaan naar het circus, hoi hoi.” Suusje huppelt al zingend 
met Mirte en Julian mee. “Nee Suus, we zoeken een winkel waar we 
circusspullen kunnen kópen,” zegt Mirte.
“Niet naar het circus?,” vraagt Suus beteuterd. Ze waren een paar 
weken geleden naar het circus waren geweest met de hele familie. 
Suus speelt nu ook graag circusje. Mirte is vaak acrobaat en Suus 
mag clown spelen. 
Papa wil altijd messenwerper zijn, maar dat vindt mama niet zo’n 
goed idee.

“Volgens het briefje van mama moet het hier ergens in deze straat 
zijn.” Julian kijkt van het briefje naar de straat en weer terug. 
Tenminste, als ik het goed lees. Hier staat toch Rozenstraat?” 
De moeder van Mirte had haar beloofd, dat ze vandaag eindelijk van 
al haar gespaarde centjes iets mocht gaan kopen bij de circuswinkel. 
Maar vanmorgen was ze een beetje ziek. Dus moest Julian mee. En 
Suusje wilde natuurlijk oók. “Let goed op haar en laat haar hand niet 
los!” had hun moeder gezegd.

“Laat mij eens kijken”, zegt Mirte ongeduldig.

“Circus, circus,” zingt Suusje weer. “We gaan niet naar het circus, dat 
zei ik toch al!” moppert Mirte tegen haar kleine zusje. Maar Suusje 
zet het op een lopen. Ze wil zo, al zingend, de straat oversteken.
“Ho ho kleine meid,” zegt een mevrouw, en ze pakt Suusjes arm. 
“Waar ga jij naartoe?”

“Dank u wel mevrouw!” Julian en Mirte komen hijgend aangerend. 
“Ze is soms zo ontzettend vlug!”
“Kan ik jullie ergens mee helpen?” De mevrouw kijkt vriendelijk naar 
de kinderen. 
“We zoeken de Rozenstraat.” zegt Julian.
“Circus!” roept Suusje. “Ja,” legt Mirte uit, “We zoeken een winkel die 
circusspullen verkoopt. Maar Suus denkt steeds dat we ècht naar het 
circus gaan.

“Nou,” zegt de mevrouw, “Volgens mij bedoelt jullie zusje dat ze de 
winkel gevonden heeft.”
En inderdaad. Aan de overkant van de straat is de circuswinkel. 
Eindelijk ziet Mirte waar ze zo lang naar zocht. een winkel waar je 
echte circus spullen kunt kopen. In de etalage ziet Mirte diabolos, 

kegels, jongleerballen, hoepels en echte eenwielfietsen 
“Daarom wilde ze dus oversteken!” zegt Mirte.
“Gaan jullie dat dan alsjeblieft bij het zebrapad doen?” zegt de 
mevrouw.

“Nou kom op meiden,” zegt Julian. Met zijn drieën lopen ze naar het 
zebrapad. Ze steken samen over. Eerst kijken ze goed naar links, 
dan naar rechts. En dan nog een keer naar links. De auto die kwam 
aanrijden is netjes gestopt en wacht tot de kinderen aan de overkant 
zijn.

“Zo hèhè, we zijn er! Jullie kunnen eindelijk wat uitzoeken!” Julian lijkt 
zelf ook een beetje opgelucht. Want om bij de circuswinkel te komen, 
dat was vandaag een hele circustoer!

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. De kinderen gaan zelf naar de winkel. Wie doet dat ook wel 

eens? Suusje loopt de weg op zonder te kijken. Waarom is dat gevaarlijk?
- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Hoe steek je veilig over bij een 
zebrapad? En als er geen zebrapad is? Wat zien jullie nog meer op de 
plaat? 

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Oversteken bij een zebrapad (Uit: Verkeerskunsten, ROV Zuid- Holland) 
Teken met stoepkrijt een zebrapad op het plein. Laat een aantal leerlingen 
fietsen of op een kar zitten. Zij vormen het ‘verkeer’. De rest gaat oefenen 
met oversteken.
- stop op de laatste stoeptegel voor de stoeprand
- kijk naar links, rechts en nogmaals naar links
- wacht wanneer er verkeer aan komt rijden.
- als het verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken.
- als het verkeer stopt of er komt niets meer aanrijden, steek je rustig en 

recht over.
- blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links, dan naar rechts.
Attendeer kinderen er op, dat auto’s niet altijd stoppen voor het zebrapad!
Zie voor het parcours en bijbehorende films: 
www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties 
opleveren. Bijvoorbeeld wanneer zij onverwachts de weg op stappen. 
Informatie voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl en bij de 
digitale kalenderplaat in de vorm van algemene achtergrondinformatie 
over het thema en kant-en-klare teksten en illustraties. Deze brieven 
kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar 
aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Oversteken
Subthema’s:
zebrapad, verkeersdrukte

januari

Naar de winkel

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier Troost

BEGRIPPEN: stoep, rijbaan, winkel, verkeersbord, zebrapad, fiets, voetganger, scooter, auto, sjaal
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Tingeling, klinkt het geluid van een bel. Tingelingeling. Wat is dat 
toch? 
Mirte gaat rechtop in bed zitten. Ze is nog een beetje slaperig. Dan 
herinnert ze het zich weer: Ze is uit logeren bij oma Bep!

De oma van Mirte woont in de stad. Het is altijd gezellig druk bij 
oma in de straat. Er lopen en fietsen altijd wel mensen. En er rijdt 
een tram. Dat was dus het geluid dat Mirte hoorde. De bel van de 
tram!

“Zo slaapkop,” zegt haar oma. “Tijd om op te staan. We gaan naar 
de markt!” Dat is fijn. Met oma Bep naar de markt gaan is altijd zó 
gezellig. Ze halen fruit en groenten en brood en bloemen. Oma 
maakt bij elke kraam wel een praatje. 

Als Mirte haar boterham op heeft, gaat ze met haar oma op pad. 
Ze lopen over de stoep. Oma heeft haar boodschappenkar mee. 
“Zo Bep, is het weer marktdag?” De overbuurvrouw zwaait naar 
Mirte en oma. 
“Dan krijgt Mirte vast een ijsje van je!” Mirte kijkt naar oma. “Nee 

hoor,” zegt oma, “Daar komt niets van in!” Maar ondertussen geeft 
ze Mirte een dikke knipoog.

Om de hoek van de straat is de tramhalte. ‘Hoe weet je nou met 
welke tram we mee moeten?’ vraagt Mirte.
‘Er staat een bord bij de halte, daar op staan de nummers van 
trams en ook waar ze stoppen.’
Mirte ziet een tram aankomen rijden. Er staat inderdaad een 
nummer op. ‘Nummer tien,’ leest ze. “Moeten wij die?’ 
‘Nee schat, nummer twaalf is voor ons.’ Oma zwaait nu naar een 
meneer op een motor. 

“Oma, daar komt nummer twaalf,” roept Mirte. Ze begint te hollen. 
“Lieverd, niet zo hard,” puft oma. “Ik kan echt niet meer rennen met 
deze oude benen.”
“Maar dan missen we de tram!” Mirte kijkt bezorgd. 
“Nummer zeven komt om de vijf minuten, rustig aan.” Mirte gaat 
weer langzamer lopen. 

“Hallo Bep, is dat je zus?” vraagt de trambestuurder als ze de tram 

instappen. “Nee, dit is mijn kleindochter Mirte,” zegt oma. “Ze gaat 
met me mee naar de markt vandaag.”
“Dat kan niet, zo’n jonge vrouw als jij al oma!” Hij lacht naar oma 
Bep. Oma giechelt terug. “Mijn oma heeft juist oude benen” zegt 
Mirte. Nu doet oma of ze boos is. “Hou jij je brutale mond maar 
meisje, anders krijg je echt geen ijsje!”

“Hoe kan het toch dat jij iedereen in de stad kent oma?” vraagt 
Mirte als ze in de tram zitten.

“Lieverd, Ik woon al veertig jaar in deze straat. En ik heet niet voor 
niets oma Bep. Ik maak gewoon met iedereen een praatje!” 
Tingeling klinkt het. En dan rijdt de tram weg. Naar de markt.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. De kinderen gaan met de tram. Wie zit er weleens in het 

openbaar vervoer? 
-Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Waar stopt een bus, zodat je 
kunt instappen? En een tram en trein? Wat zien jullie nog meer op de 
plaat? 

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Maak met stoelen een bus of tram en speel met de kinderen een 
rollenspel. Wie is de buschauffeur en wie de passagiers? Waar koop 
je het kaartje? Hoe moet je instappen? Waar ga je zitten? Hoe gedraag 
je je in het openbaar vervoer? Hoe weet de chauffeur dat je wilt 
uitstappen?

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Ook rond en in openbaar vervoer 
gelden (gedrags)regels. Informatie voor de ouders staat op de site 
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. 
Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de 
school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis 
geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Openbaar vervoer
Subthema’s:
zebrapad, tram, 
verkeersdrukte

februari

Logeren bij oma

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier Troost

BEGRIPPEN: stoep, rijbaan, tram, verkeersbord, haaientanden, tramrails, 
voetganger, motor, auto, boodschappentas
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Eén... Twee....Drie...” Mirte telt hardop. Tik, tik tik, doet het 
springtouw elke keer als het de straat raakt. Mirte springt steeds zo 
hoog als ze kan.
“Vijf...Zes...Zeven...” Ze is zo ingespannen bezig dat het puntje 
van haar tong uit haar mond steekt. Deze keer zal ze ècht de tien 
halen.

Mirte speelt vandaag bij Fay. Ze doen een wedstrijdje touwtje 
springen. Joran en Mohammed draaien het touw.
De auto’s mogen in de straat van Fay maar 30 km per uur. Dat lijkt 
heel langzaam. Maar als je aan het spelen bent, kun je soms nog 
best schrikken van een auto. Dus ook in deze straat moeten de 
kinderen goed opletten.

“Stoppen!” roept Mohammed. Er rijdt een auto de straat in. 
Gelukkig heel langzaam, zoals het hoort. Maar de kinderen staan 
midden op de weg en moeten aan de kant. 
“Af!” roept Fay. “Nu mag ik!” 
“Dat is toch niet eerlijk, ik moest opzij voor die auto!” Mirte gaat op 
het stoepje zitten mokken. 

“Niets mee te maken!” Fay gaat snel naast het touw staan. “Af is af. 
Kom op jongens, draaien!”
Joran en Mohammed beginnen op nieuw. Nu telt Fay hardop.
“Eén...Twee...Drie...”

Broem broem. Ineens komt er een scooter aan scheuren. De uitlaat 
van de scooter maakt een knetterhard geluid. Van schrik staat Fay 
stil. Het touw ketst tegen haar benen. “Wat doe je!” zegt Joran, “Je 
had makkelijk door kunnen gaan.” Maar Fay staat met haar vingers 
in haar oren. De scooter raast voorbij.

“Ik schrik altijd van zulke harde geluiden, ” zegt Fay terwijl ze het 
touw op raapt en aan Mirte geeft. “Ik doe niet meer mee, ok?”
Ze loopt weg.
“Wat een flauwerd!” Joran haalt zijn schouders op. “Wie wil er nu?”

Maar Mirte zegt: “Weet je dan niet meer dat Fay’s grote broer 
verleden jaar een ongeluk heeft gehad met zijn brommer? Hij 
moest toen heel lang in het ziekenhuis liggen!”
Joran denkt na. Dat is waar ook. Ze hebben toen nog met de hele 

klas een kaart gemaakt voor hem. “Hoe kwam het ook al weer?”, 
vraagt Mohammed. “Volgens mij moest hij hard remmen voor een 
overstekend meisje,” vertelt Mirte. “En toen is hij met brommer en 
al uitgegleden.” 

Mirte rent op een drafje achter Fay aan. “He, wacht nou,” roept 
ze. Fay stopt. Ze kijkt verdrietig. “Het geeft niet,” zegt Mirte, “dat je 
schrikt van een brommer, bedoel ik.” 
Fay knikt. “Dat geluid vind ik echt niet fijn. Ik was gelijk af,” zegt ze.

“Nee joh, gekkie,” zegt Mirte. “Je mag heus opnieuw beginnen!” 
“Echt?” Fay kijkt blij. “Dan mag jij ook nog een extra keer.”
Samen huppelen de meiden terug. 

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Hoe is het in jouw eigen straat? Druk of rustig? Wie steekt er 

weleens over in een drukke straat? Waar moet je dan op letten? Wie mag 
er al alleen naar school of naar de winkels?

- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wie rijden of lopen er nog meer? 
Waar mag je parkeren?

 Wat zien jullie nog meer op de plaat?
- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 

samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Oversteken tussen geparkeerde auto’s. 
(Uit: Verkeerskunsten, ROV Zuid- Holland) 
In een drukke straat moet je soms oversteken tussen geparkeerde auto’s. 
Dit is gevaarlijk, want zo’n auto kan plotseling gaan rijden en de kinderen 
hebben slecht zicht op de weg. Hier oversteken doe je pas, als het echt niet 
anders kan!
- Markeer met stoepkrijt de stoeprand. Plaats twee grote objecten 

(bijvoorbeeld vuilcontainers) waartussen de leerlingen kunnen oversteken.
De leerlingen
- lopen naar het startpunt en stoppen vóór de stoeprand.
- kijken of er iemand achter het stuur van de auto’s zit.
- lopen tussen de auto’s tot de denkbeeldige kijklijn en kijken ‘om het hoekje’.
- steken op de juiste manier over.
Zie ook films over Verkeerskunsten op 
www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Zowel in hun rol als ouder als in 
hun rol van verkeersdeelnemer, komen zij hier immer mee in aanraking! 
Informatie voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl en bij de 
digitale kalenderplaat in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties. Deze brieven kunt u 
overnemen in de schoolkrant of circulaire van de school of naar aanleiding 
van het thema aan de leerlingen mee naar huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Minder snel in de wijk
Subthema’s:
rekening houden met andere weggebruikers, 
oversteken

maart

Touwtje springen
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Mirte draait rondjes op haar fiets. Het is niet zomaar een fiets. 
Het is een fiets met maar één wiel. Ze heeft deze fiets een 
poosje geleden van haar eigen gespaarde geld gekocht bij de 
circuswinkel. Daarna heeft ze heel lang moeten oefenen. Eerst met 
haar vader aan de ene kant en haar moeder aan de andere kant. 
Later met nog maar aan één kant een steun. Maar nu kan ze het 
goed. Als een echte acrobaat fietst ze door de straat.
Fay komt ook voorbij op haar stuntstep. Ze draait achtjes om Mirte 
heen en ze gebruikt het schuine gedeelte van een stoep als een 
soort schans. Zoef en dan -hup- een sprongetje erachteraan. 

Het is lekker om buiten te spelen.

Dan stopt Fay ineens en begint te sjorren aan haar helm. “Ik 
krijg kriebel op mijn hoofd van dat ding,” zucht ze. De meiden 
hebben allebei bescherming op hun hoofd, knieën, polsen en 
ellebogen. Maar na een tijdje wordt het best warm met zo’n helm 
op. Ze mogen de helm echt niet afzetten van hun ouders. Heel 
soms vallen ze nog wel eens. Zo kunnen ze tenminste geen nare 
verwondingen krijgen. 

Een jongen fietst door hun straat. Maar ineens doet iets hij raars: 
zijn benen bewegen heel snel, maar hij komt niet meer vooruit! 
Verbaasd kijkt hij naar de meiden.

Mirte moet hard lachen. Het ziet er zo gek uit. “De ketting van je 
fiets is eraf,” wijst Fay.
De jongen stopt en stapt af. Fay en Mirte gaan bij hem kijken. “Dit 
kan ik gelukkig zelf maken,” zegt de jongen. 

Hij draait de fiets op zijn kop. Daarna legt hij de ketting weer om 
de tandwielen. Hij draait aan de trappers en - ja hoor- de ketting zit 
weer goed. De jongen fietst weer verder.

“Best knap,” zegt Fay. “Ik zou dat niet kunnen.”
“Ik heb geen ketting op deze fiets,” zegt Mirte, “Dus dat kan bij mij 
gelukkig nooit gebeuren.”
“Maar eigenlijk is het ook geen fiets om mee de weg op te gaan, 
toch?” vraagt Fay.
“Hoezo niet ? Ik kan echt ver fietsen hoor!” Mirte kijkt beledigd. Ze 
springt weer op de fiets en rijdt een rondje. Ze houdt haar armen 

wijd, zodat ze beter balans kan houden.

“Ik bedoel,” legt Fay uit, “dat een fiets toch veilig moet zijn? Er 
moet verlichting op zitten, reflectie, een bel en goede remmen.”
“Ja,” zegt Mirte. “Maar het is ook heel belangrijk dat je kunt fietsen. 
Je arm uitsteken, over je schouder kijken, bochten draaien en 
remmen. Dat kan ik als de beste.”

Fay springt ook weer op haar step. Als ze ver weg gaan, hebben 
ze allebei een veilige fiets. Maar vandaag spelen ze lekker buiten. 
Op de step en eenwieler fiets.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Waarom moet een fiets goede verlichting hebben? En 

remmen? Wat zijn reflectoren? Wie draagt er een (fiets)helm? Waarom?
- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Wat heb jij voor fiets? Wat zit er 
allemaal op en aan? Verlichting? En goede remmen? En wat zit er op de 
fiets van je vader/moeder? Ook een fietsstoeltje? Zitten daar riemen aan 
en voetsteunen?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Fietskeuring
Laat de leerlingen hun fiets mee naar school nemen. Download van de 
website www.schoolopseef.nl het formulier voor een fietskeuring en print 
deze uit.
Benoem met de leerlingen de verschillende elementen van de fiets en laat 
ze deze op de fiets aanwijzen. Is alles aanwezig? En doet alles het nog 
goed?

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van belang van een 
fiets die in goede staat verkeert. Ook al zullen de kinderen van deze leeftijd 
niet vaak alleen op pad gaan, is het in ieders belang dat bijvoorbeeld ook 
hun verlichting werkt! Informatie voor de ouders staat op de site 
www.schoolopseef.nl en bij de digitale kalenderplaat in de vorm van 
algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en 
illustraties. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief 
van de school of naar aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar 
huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Een veilige fiets
Subthema’s:
onderdelen van een fiets, veilig op pad, 
fietsvaardigheid en beschermingsmiddelen

april

Ketting eraf!

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier Troost
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Er zijn een heleboel kinderen op het speelveldje. Mirte en Fay 
oefenen hun turnkunstjes. Julian is aan het voetballen met zijn 
vrienden.

“Pas op” gillen de jongens steeds. En dan suist de bal weer 
vlak langs de meisjes om achter hen in het hek te belanden.
“Kijk eens lekker zelf uit,” had Mirte al een keer terug geroepen. 
Maar dat deed ze alleen omdat het tegen Julian, haar oudere 
broer, was. Normaal durft ze nooit zo lelijk te doen tegen 
grotere jongens.
“Kunnen jullie niet ergens gaan?” zucht Julian. “Jullie zitten echt 
vreselijk in de weg.”
“Nee, zegt Mirte, ik mag van mama niet naar dat andere 
speeltuintje. Daarvoor moet ik de drukke straat oversteken. 
Er is geen zebrapad in deze straat. En er staan veel auto’s. 
Daardoor kan ik niet goed zien of er verkeer aankomt.” 

Maar Julian luistert al niet meer. Hij ziet de bal aankomen en 

hij vangt hem op met zijn voet. Fay kijkt naar Julian. Hij is best 
goed in voetbal. Julian geeft de bal een harde poeier. De bal 
ketst tegen de rand van het hek en rolt dan zo de straat op.

Een van de voetballers rent achter de bal aan. Het is tenslotte 
een wedstrijd. Hij wil de bal zo snel mogelijk weer terug 
hebben.
“Volgens mij let hij niet op hoor”, zegt Fay en ze gaat rechtop 
zitten. “Er komt een auto aan!” roept ze dan. De jongen hoort 
het niet. Nu roepen ook de andere voetballers: “KIJK UIT!!”

De auto remt heel hard. De remmen van de auto piepen en dan 
staat de auto stil. De jongen springt weer terug op de stoep. 

Uit de auto stapt een meneer. De kinderen op het speelveld 
houden hun adem in. Zou hij erg boos zijn? “Dat scheelde 
bijna niks” zegt hij streng tegen de jongen. De jongen schudt 
zijn hoofd. Hij ziet helemaal wit om zijn neus. Er stapt ook een 

vrouw uit de auto. Ze vraagt: “Ben je ook zo erg geschrokken? 
Ik wel hoor, heel erg!” Haar stem klinkt aardig en gelukkig 
helemaal niet boos.

“Ik keek alleen maar naar de bal,” zegt hij dan. 
 “Sorry,” zegt de jongen dan. “Ik zal voortaan echt beter 
uitkijken.”
“Dat geloof ik,” zegt de mevrouw. “Wil je wat snoepen, tegen de 
schrik?” Ze haalt een zakje dropjes uit haar tas. “Hier,” zegt ze, 
“Deel ook maar uit aan je vrienden.” 

Als de auto weer is weggereden en de snoepjes op zijn, 
gaan de jongens snel verder voetballen. Wel een beetje 
voorzichtiger. Dat wel.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Wat gebeurde er met de auto en de jongen? Waarom keek 

de jongen niet goed uit? Waarom zouden Mirte en Fay deze weg niet over 
mogen steken van hun moeder, denk je?

- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Spelen jullie buiten? Waar doe je 
dat? Welke spelletjes kun je buiten doen? Waar is de beste plaats om die 
spelletjes te doen?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskalender

Praktijkoefening
Lopen langs obstakels (Uit: Verkeerskunsten, ROV Zuid- Holland) 
Zie voor het parcours en bijbehorende films: www.schoolopseef.nl

Maak een parcours op het schoolplein met daarin een weg en daarlangs 
aan beide kanten een stoep. Leg de kinderen uit wat de stoep is en wat de 
weg is. De leerlingen lopen individueel over de stoep, waarbij het belangrijk 
is dat ze zover mogelijk van de weg vandaan lopen. Plaats een of twee 
obstakels (bijvoorbeeld een vuilcontainer) op de stoep.

De leerling:
- loopt naar het startpunt
- loopt aan de juiste kant van de stoep.
- kijkt naar achter, opzij, naar voren en weer naar achter
- loopt over de weg om het obstakel heen
- gaat zo snel mogelijk terug op de stoep
- herhaalt de handeling bij het volgende obstakel.

Voor de ouders:
Lekker buiten spelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is 
vooral heel erg leuk! De Buitenspeeldag is een gezamenlijk initiatief van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting 
Nederland, Jantje Beton en Nickelodeon. Met de Buitenspeeldag willen de 
initiatiefnemers kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. In 2015 is 
de Buitenspeeldag op woensdag 10 juni.

Voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties 
opleveren. Informatie voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl
in de vorm van algemene achtergrondinformatie over het thema en kant-
en-klare teksten en illustraties bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt 
u overnemen in de schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar 
aanleiding van het thema aan de leerlingen mee naar huis geven.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Buitenspelen
Subthema’s:
spelregels in het verkeer, 
de veilige plaats op de weg
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Kijk uit!
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Tuin, Oversteken, Autospiegel, Verstoppen
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De kinderen in de klas van Mirte verzamelen zich op het 
schoolplein. Het is een spannende dag vandaag, want ze gaan op 
schoolreis.
De grote bus staat al klaar aan het einde van de straat. Straks 
zullen ze daar allemaal instappen om naar een groot pretpark toe 
te rijden.

Mirte zit een groepje met Fay, Joran, Mohammed en Brat. Ze houdt 
de hand van haar vader stevig vast. Hij gaat vandaag mee als 
hulpouder. De vader van Mirte heeft een grote rugzak op zijn rug. 
Daarin zit wat lekkers te eten en drinken, en ook droge kleding voor 
als ze in de wildwaterbaan nat worden.

Dan klapt hun juffrouw in haar handen. “Tijd om naar de bus te 
gaan!”, roept ze. De klas gaat in een rij staan, zodat ze met z’n 
allen over de stoep naar de bus kunnen lopen. Maar er wordt een 
hoop gestoeid en geduwd in de rij. “Even rustig aan lopen nu,” zegt 
de vader van Mirte. Straks moet er al iemand huilen, voordat we in 
de bus zitten!”

“Kom op, jullie weten hoe het hoort!” Hun juffrouw loopt voorbij. 

“Moesten we onze gele hesjes niet aan juf?” vraagt Joran aan haar. 
“Dat doen we toch altijd als we met z’n allen ergens heen gaan? 
Zodat we goed opvallen?”

“Daar heb je gelijk in, maar deze keer heb ik iets anders bedacht,” 
zegt de juffrouw geheimzinnig.

Fay tikt Mirte op haar arm. “Wat zou de juf nou bedoelen, met een 
andere manier om ons te herkennen vandaag?” Mirte haalt haar 
schouders op. “Die gele hesjes zijn toch juist hartstikke duidelijk?”
“In het verkeer wel,” zegt haar vader. “Dan val je ontzettend goed 
op met zo’n hesje. Maar in een groot pretpark, lopen nog veel meer 
klassen rond. En die hebben misschien ook bedacht dat ze hun 
hesjes aantrekken. En dan weten wij niet meer wie bij wie hoort.”

Bij de bus staan een heleboel mensen te wachten. Vaders, 
moeders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes. Ze komen allemaal 
om de kinderen plezier te wensen en uit te zwaaien. Ook de 

moeder van Mirte staat er, samen met Suusje en Julian.
Mirte knijpt nog een beetje harder in haar vaders hand. Ze is best 
blij dat haar vader meegaat vandaag.

De juffrouw haalt een grote bus knalgele verf tevoorschijn. “Ik zal 
laten zien, hoe ik jullie vandaag al van verre kan zien,” zegt ze. En 
ze spuit bij een kind zo een dikke streep van de verf op zijn haar. 
De kinderen moeten hard lachen. Zo lijken ze wel op een indiaan! 
Maar het werkt wel! En bij elk kind dat de bus instapt, verft de 
juffrouw het haar geel.

Als iedereen zit, start de buschauffeur de bus. Alle mensen langs 
de kant zwaaien. Dáág. Dag klas. Veel plezier vandaag.

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Wanneer lopen wij in een groep (naar gym/zwemmen/

klassenuitje)? Waarom moet iedereen netjes in de rij blijven? Hoe steken 
we dan over?

- Bekijk de plaat met de leerlingen.
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Waar is het zebrapad? Waarom 
kijkt de meneer in de auto boos? Is dat aardig? Wat zien jullie nog meer op 
de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat.

Praktijkoefening
Lopen in een groep (Uit: Verkeerskunsten, ROV Zuid- Holland) 
Zet met behulp van pylonen en stoepkrijt een route op het schoolplein 
(bijvoorbeeld om de zandbak, richt het klimrek.) Laat de leerlingen twee aan 
twee in een lange rij lopen. Het gaat hier vooral om het oefenen van het 
lopen in een groep.
De leerlingen zorgen ervoor dat:
- er geen gat valt in de groep
- ze bij elkaar blijven en doorlopen
- de andere kinderen in de groep met rust gelaten worden (niet duwen en 

trekken.)
- iedereen veilig loopt in de groep
- de voorste leerlingen wachten vóór de stoeprand als de weg moet worden 

overgestoken.
 Bekijk ook de film ‘Samen op pad’ op www.schoolopseef.nl

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het gedrag van 
kinderen in het verkeer. Zij kunnen door het geven van goede voorbeelden 
een positieve bijdrage leveren aan de verkeerseducatie van hun kind(eren). 
Informatie voor de ouders staat op de site www.schoolopseef.nl en bij de 
digitale kalenderplaat in de vorm van algemene achtergrondinformatie over 
het thema en kant-en-klare teksten en illustraties.

www.schoolopseef.nlwww.schoolopseef.nl

Hoofdthema:
Lopen in een groep
Subthema’s:
spelregels in het verkeer, 
oversteken

juni

Op schoolreis!

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier TroostBEGRIPPEN: bus, stoep, groep, rijbaan, stoeprand, instappen, verkeersbord, drempel, 
etalage, parkeerautomaat, zebrapad, fiets
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