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Naar de winkel
“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 Rozen-
straat.” zegt Julian. “Circus!” roept Suusje. “Ja,” legt 
Mirte uit, “We zoeken een winkel die circusspullen 
verkoopt. Maar Suus denkt steeds dat we écht 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 digitaal 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 verkeers- 
kalenderplaat op spellen, video’s en liedjes en 
ontdek samen met de leerlingen de verschillende 
interactieve elementen op de plaat. 

Praktijkoefeningen
Oversteken bij een zebrapad 
Teken met stoepkrijt een zebrapad op het plein. 
Laat een aantal leerlingen fietsen of op een kar zit-
ten. 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 aan-

rijden, 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 stop-
pen voor het zebrapad!
Zie voor het parcours en bijbehorende films:  
www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten
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Hoofdthema:
Oversteken

Subthema’s:
Zebrapad, verkeersdrukte

Begrippen:
stoep, rijbaan, winkel, verkeersbord, zebrapad, 
fiets, voetganger, scooter, auto

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 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.
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