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Het ventiel
Vandaag gaan Kate en Thomas op pad met hun klas op 
avontuur! Op een prachtig natuureiland gaan ze samen 
met een boswachter op zoek naar een zeearend. 

Het is een superspannend uitje. Om er te komen gaat 
de klas eerst een stuk op de fiets en daarna nog met de 
pont! Een pont is een boot die mensen met hun auto’s 
of fietsen naar de overkant van het water brengt. En 
weer terug natuurlijk!

In een lange rij achter elkaar is de klas naar de pont 
gefietst. Nu staan ze te wachten tot ze op de pont 
kunnen met hun fiets. De juffrouw legt nog een keer 
uit wat er straks gaat gebeuren.
‘Goed opletten jongens,’ zegt ze ‘Straks wordt het hier 
even heel druk. Dan willen de mensen die hier staan 
allemaal graag de pont op. Zorg ervoor dat je klaar 
staat met je fiets.‘

‘Mag ik niet gewoon de boot op fietsen?’ vraagt 
Thomas. ‘Nee, zegt de juffrouw beslist. ‘We lopen 
allemaal rustig met onze fiets aan de hand de boot op.’

‘Jammer,’ zegt Thomas. Het leek hem wel stoer om 
tussen alle rijdende auto’s door te zigzaggen. Hij is 
daar heel goed in, want hij doet vaak allerlei trucjes op 
zijn BMX.

‘O nee!’ roept Kate ineens uit. ‘Mijn band is lek! Ik kan 
helemaal niet meer verder fietsen straks!’
De juffrouw komt kijken. Het ziet er inderdaad niet 

goed uit. Alle lucht is uit de band gelopen. Kate krijgt 
tranen in haar ogen. Dit is niet fijn! Het is net zo leuk 
om met z’n allen naar een eiland te gaan. 

‘Rustig maar,’ zegt de juffrouw, ‘We laten jou hier echt 
niet staan!’

De vader van een van de kinderen in de klas komt 
aangelopen. Hij is als hulpouder meegefietst met de 
klas. Met een grote zwaai zet hij de fiets van Kate op 
z’n kop. Hij voelt aan de band. ‘Deze is helemaal leeg 
jongedame. Ben je soms door glas gereden?’ Kate 
schudt haar hoofd van niet. Ze moet nog steeds tegen 
de tranen vechten. ‘Ik heb helaas geen bandenplak bij 
me,’ zegt hij dan. Kate bijt op haar lip. Hoe moet dat 
nou als straks de pont komt?

Ineens draait iemand het raampje van zijn auto open. 
‘Draai eens aan het ventiel!’ wijst de meneer. Volgens 
mij staat het gewoon open!’ Iedereen kijkt naar de 
band. En inderdaad: het ventieltje staat open. En 
tijdens het fietsen is langzaam alle lucht weggelopen. 
Kate krijgt een rood hoofd. Ze had vanmorgen speciaal 
haar band extra hard opgepompt, zodat het fietsen 
lekker zou gaan. Maar ze is helemaal vergeten het 
ventiel weer aan te draaien! Wat een oen!

Iedereen lacht opgelucht. Snel haalt de meneer een 
pomp van zijn fiets en pompt de band weer lekker 
hard op. Hij doet het dopje er weer op. Klaar! Net op 
tijd voor de pont. Op naar het eiland!



In de klas
• Lees het verhaal met de leerlingen of speel het 

automatisch af op het digitale schoolbord.
• Bespreek na. Wat heb jij voor fiets? Zit er licht op 

jouw fiets? En goede remmen? Wat zijn reflectoren?
• Bekijk de plaat met de leerlingen. 

Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan 
de hand van de begrippenwolk en stel 
verdiepings vragen. Hoe ziet jouw fiets eruit?  
Wat zit er allemaal op en aan? En wat zit er op de 
fiets van je vader/moeder? Ook een fietsstoeltje? 
Zitten daar riemen aan en voetsteunen? Wat zien 
jullie nog meer op de plaat?

• Wat zien jullie nog meer op de plaat? Klik in de 
digitale versie van de verkeerskalenderplaat op 
spellen, video’s en liedjes en ontdek samen met de 
leerlingen de verschillende interactieve elementen 
op de plaat.

Praktijkoefening
Fietskeuring
Organiseer een fietskeuring op het schoolplein.  
Het kan met fietsen die toevallig voorhanden zijn,  
of met de daadwerkelijk voor de gelegenheid mee 
naar school gebrachte fietsen van de leerlingen.

Onder de downloadknop op de kalenderplaat vindt 
u het werkblad ‘fietskeuring’. Print dit uit en  
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?
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Subthema’s:
Onderdelen van een fiets, veilig op pad

Begrippen:
Auto, pont, motor, verkeersbord, scooter, 
prullenbak, stoep, rijbaan, rivier, helm

Voor de ouders
Het is belangrijk dat ook ouders weten aan welke 
vereisten een fiets voor de veiligheid precies moet 
voldoen. 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 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.


