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Buitenspelen

Verkeerkalenderplaat Aah!Comics, PixelID, Xavier Troost

MEI

Kijk uit!
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 rechtopzitten. “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.
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In de klas

Praktijkoefeningen

• 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 spellen, video’s en liedjes en
ontdek samen met de leerlingen de verschillende
interactieve elementen op de plaat.

Lopen langs obstakels 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.

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

