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Op schoolreis!
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 hulp
ouder. 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 wild water
baan 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 herken
nen 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 
verdiepings vragen. 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 verkeers kalender
plaat op spellen, video’s en liedjes en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende inter
actieve elementen op de plaat.

Praktijkoefeningen
Lopen in een groep 
Zet met behulp van pylonen en stoepkrijt een route 
op het schoolplein (bijvoorbeeld om de zandbak, 
richting 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
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Hoofdthema:
Lopen in een groep

Subthema’s:
spelregels in het verkeer, oversteken

Begrippen:
bus, stoep, groep, rijbaan, instappen, verkeersbord,  
parkeerautomaat, zebrapad, fiets

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 verkeers
educatie van hun kind(eren).

Informatie voor de ouders staat op de site  
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene  
achtergrondinformatie over het thema en kanten
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.


