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Aandacht bij het verkeer
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Bijna kerst
Wat is het druk in de stad! Sarah kijkt met open mond
om zich heen. Ze is even stil gaan staan om een goed
te kijken. Overal lopen en fietsen mensen. Ze hebben
tassen en cadeautjes bij zich. Er komt een tram voorbij
en er rijden auto’s. Maar dat is nog niet alles. Er zijn
kerstbomen en lampjes en pakjes te zien in de winkels
om hen heen. En overal klinkt muziek. “Je kijkt of je
net een UFO hebt gezien,” zegt haar moeder.
“Ik vind het gewoon zo mooi,” zegt Sarah, “Zo…
gezellig en prachtig.” “Feest!,” zegt ze dan ineens.
“Het voelt als feest!”

skaten. Een mevrouw springt voor hem opzij. Maar
James ziet het niet eens. Hij gaat net zo fijn hard.
“JAMES!” brult zijn vader. Snel skate James naar
hem toe. “Sorry pap,’ zegt hij. “Ik moést het gewoon
even proberen. Begrijp je?” “Ik hoop maar dat die
politieagenten het ook snappen.” Verschrikt kijkt
James naar de twee agenten op de stoep.

Een stukje verderop steken James en zijn vader net
over. James heeft van Sinterklaas een nieuw skate
board gekregen. Hij neemt het nu overal mee naar
toe. Het skateboard glijdt lekker snel over het asfalt
van de rijbaan waar de auto’s rijden.

“Kom eens even,” roept een van hen naar James.
James komt wat dichterbij.
“Dat wat je daar deed, was niet zo handig vriend.
De weg is geen speelplek. Je moet je aandacht altijd
goed bij het verkeer houden.”
“Ja,” zegt James zacht. “Dat weet ik.”
“Het was, zoals ik dat altijd noem, een oliebollenactie.
Jij bent echt een oliebol!”
“Nou,’ zegt de andere agent, “dan heb je wel geluk.
Want daar is mijn collega dus heel erg dol op!”
“Das waar,” zegt de agent. “Vandaar dat ik je geen
bekeuring geef, maar een oliebol.” Hij graait in de
zak. “Met of zonder rozijnen?” “Zonder,” zegt
James zacht.

“Wow,” zegt James. “Dit is cool.”
“James, voor de laatste keer: hier niet skaten!” zegt
zijn vader. Maar als hij opzij kijkt ziet hij dat James
helemaal niet naast hem op de stoep staat. James is
op het zebrapad lekker heen-en-weer aan het

“Ongelofelijk wat een bofkont ben jij,” zegt zijn
vader als ze weer zijn doorgelopen. “Een oliebol in
plaats van een bekeuring. Je kan wel merken dat
het bijna kerst is!” James kan niks terugzeggen. Hij
heeft zijn mond vol.

“Dat vind ik fijn om te horen,” zegt haar moeder.
“Ik hou ook erg van kerst. Iedereen is blij en vrien
delijker voor elkaar lijkt het wel. Maar je moet nu
wel stoppen met dromen en gewoon meelopen,
straks raken we elkaar nog kwijt!”

Bijna kerst
DECEMBER
Hoofdthema:

Aandacht bij het verkeer

Subthema’s:

spelregels in het verkeer, verkeersdrukte

Begrippen:

rijbaan, tram, fietspad, tramrails, zebrapad, fietser,
ufo, auto, verkeersbord, politieagent, stoep

In de klas

Extra materiaal

• Lees het verhaal met de leerlingen of speel het
automatisch af op het digitale schoolbord.
• Bespreek na.
• Bekijk de plaat met de leerlingen
Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan
de hand van de begrippenwolk en stel
verdiepingsvragen. Wie gedragen zich allemaal
gevaarlijk op deze plaat? Waarom? Wat moet jij
doen als je zo iemand tegenkomt?
• Klik in de digitale versie van de verkeerskalender
plaat op spellen, video’s en liedjes en ontdek
samen met de leerlingen de verschillende inter
actieve elementen op de plaat.

Wanneer u de les over het thema ‘aandacht bij het
verkeer’ 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 verkeers
kalenderplaten, films, spelletjes en praktijkoefen
ingen voor u bij elkaar gezet. Ook vindt u hier
handige downloads als ouderbrieven en oefen
materialen.

Voor de ouders
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn
van het gedrag van kinderen in het verkeer en van
hun eigen rol daarbij. Zij kunnen door het geven van
het goede voorbeeld en door met hun kinderen te
praten en te oefenen een positieve bijdrage leveren
aan de verkeerseducatie 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 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.

