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Joshua en de wethouder
‘Voorzichtig hoor, goed uitkijken!’ De moeder van 
Joshua blijft het steeds zeggen. Ze vindt het eigenlijk 
maar niks dat hij op zijn eigen fiets naar school gaat. 
Maar Joshua is natuurlijk veel te groot om achterop 
te gaan. Bovendien moet zijn zusje daar zitten.  
Zij kan nog lang niet fietsen. Joshua doet ontzettend 
zijn best. Het puntje van zijn tong steekt uit zijn 
mond. Als hij een paar weken aan zijn moeder kan 
laten zien, dat hij goed en veilig kan fietsen, mag hij 
misschien ook wel eens alleen. Zijn vriendje Menno 
mag dat al. Dan kunnen ze lekker samen.

Ze zijn bij het poortje aan het einde van de laan.  
Daar is het altijd zo ontzettend lastig. Je kunt hele-
maal niet goed zien of er auto’s aankomen. Joshua en 
zijn moeder stoppen aan de kant van de weg.

‘Ha, Joshua!’ Op de stoep loopt zijn buurman.  
Hij laat zijn hondje uit. ‘Waar gaan jullie zo vroeg 
naar toe?’ vraagt hij. ‘Naar school,’ antwoordt 
Joshua. ‘Het is vandaag de eerste schooldag van het 
nieuwe jaar.’ Zijn buurman knikt. ‘Een spannende 
dag vandaag! Leuk hoor. 

Maar dan begrijp ik ook waarom het ineens weer zo 
druk is op de weg! Iedereen gaat weer naar werk of 
school met de auto, fiets of lopend!’

Dat is zo. Het lijkt vandaag wel extra druk. Dat komt 
ook omdat iedereen weer even moet wennen.  
De automobilisten aan de kinderen op de fiets.  
De fietsers weer aan de auto’s. En dan zijn er ook nog 
veel overstekende voetgangers. Morgen gaat het vast 
weer beter. Dan weet iedereen weer hoe het werkt.

De buurman van Joshua is wethouder van deze stad.
Wethouder De Pith. Joshua vindt het enorm handig 
dat hij naast een wethouder woont. Hij praat vaak 
met de wethouder over dingen die beter kunnen in 
de stad. En wethouder De Pith vindt dát weer 
handig: ‘Jij helpt mij bij mijn werk’ zegt hij altijd.

Nu staan ze al een tijdje te wachten tot alle auto’s 
door het poortje zijn. Zenuwachtig kijkt Joshua op 
zijn horloge. Hij wil niet te laat komen op zijn eerste 
schooldag. Morgen moet hij eraan denken ietsje 
eerder te vertrekken. ‘Zal ik vandaag jou eens even 
helpen?’ Wethouder De Pith stapt de weg op en 
steekt zijn zijn arm omhoog. De voorste auto stopt 
netjes. ‘Toe maar,’ knikt zijn buurman. Snel gaan
Joshua en zijn moeder verder. ‘Bedankt!’ roept hij 
nog over zijn schouder. Handig he, zo’n wethouder 
als buurman?



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? Welke weg kies je om naar 
school te gaan?

• 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? Waar kun je het beste oversteken? 
Wat zien jullie nog meer op de plaat?

• Klik in de digitale versie van de verkeers- 
kalenderplaat op spellen, video’s en liedjes en 
ontdek samen met de leerlingen de verschillende 
interactieve elementen op de plaat.

Extra materialen
Wanneer u de les over het thema ‘weer naar school’ 
voorbereidt, kunt u gebruik maken van extra  
(digitale) materialen over dit onderwerp. Kijk op 
www.schoolopseef.nl en ga via lesmateriaal naar de 
verkeerskalender. Bij elk maandthema hebben we 
de links naar relevante eerdere verkeerskalender-
platen, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor  
u bij elkaar gezet. Ook vindt u hier handige  
downloads als ouderbrieven en oefenmaterialen.
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Voor de ouders
Ook voor de ouders is het belangrijk zich bewust te 
zijn van de verkeersdrukte rondom de school bij 
aanvang en eindigen van de schooldag. De stimulans 
om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school 
te komen (bijvoorbeeld in het kader van de  
Europeese Mobiliteitsweek, het project ‘Groene 
Voetstappen’ en -in het Stadsgewest Haaglanden-  
de Schoolbrengdag) past hier goed bij.

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.


