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Sarah is bijna jarig
“He Thomas,” zegt Kate, “weet je zeker dat we dit mogen 
doen van je moeder?” Kate kijkt naar links en naar rechts. 
Ze wordt een beetje zenuwachtig van al het verkeer om 
haar en Thomas heen. Ze fietsen wel op een speciale 
fietsstrook, maar de auto’s komen best dichtbij langs.

Thomas kijkt ook erg serieus. Het leek een goed idee:  
zelf naar de winkel om pannenkoekenmeel en eieren te 
kopen. Dan kunnen ze voor het zusje van Thomas een 
hele stapel pannenkoeken bakken, speciaal voor haar 
verjaardag. Maar nu is het ineens best een beetje span
nend zo in de stad.
“Het mocht echt van mijn moeder”, zegt hij dan. “Als we 
maar goed zouden uitkijken bij het over steken. En we 
doen het voor Sarah he? Zij houdt verschrikkelijk veel van 
pannenkoeken.” 

Samen met Sarah is hij na schooltijd naar de winkels 
gefietst. Het moeilijkste was het oversteken bij de drukke 
weg. Ze hebben samen best lang staan wachten voordat 
ze eindelijk over konden steken. Elke keer als ze dachten 
dat het kon, kwam er wéér een auto aan. Thomas was blij 
dat Kate erbij was. Nu konden ze tenminste met z’n 
tweeën kijken! Maar uiteindelijk konden ze gaan. 
“Heb je het meel in je rugzak gedaan?” vraagt Kate aan 
Thomas. “Ja,” zegt hij. En dan: “Hier is het makkelijker 
oversteken Kate. We hoeven alleen maar te wachten tot 
we groen krijgen!”

“Ik wil een… skateboard,” zegt Sarah. “En elastiekjes voor 

mijn haren, en een spelletjescomputer en een springtouw 
en een bal en – oh ja – een fiets, een tv voor op mijn 
kamer en...”
“Ho ho” , zegt haar moeder. “Wacht eens even. Ik ben de 
Kerstman niet. Jij krijgt morgen gewoon één cadeau van 
mij en papa en misschien nog wat kleintjes van de visite.  
Je zult moeten kiezen.” “Maar ik kan niet kiezen!” roept 
Sarah. “Ik vind alles leuk!”

“He Sarah!” roept ineens iemand. Het is James. Hij staat 
aan de overkant van het zebrapad. “Wat ga je morgen 
trakteren? Taart? Of chocoladeballen? Of kauwgom?”
Hij wil naar Sarah toe rennen. Zijn vader houdt hem 
tegen.
“Kijk eens goed naar links en naar rechts vriend,” zegt hij. 
“Komt er nog wat aan?” 
“We hebben toch groen pap,” James kijkt naar het licht. 
Het staat inderdaad op groen. 
“Toch even kijken jongen. Misschien zit er wel iemand niet 
op te letten. Zie je die knul daar op de fiets? Die heeft 
echt niet gezien of hij groen of rood heeft hoor!”

Ondertussen is Sarah bij James. “Ik trakteer lekkere 
koekjes,” zegt ze. “We hebben ze net gekocht!” “Fijn,” 
zegt James. ‘Tot morgen!” 

En wanneer ze weer verder lopen zegt Sarah: “Mam.  
Ik weet ineens wat ik het allerleukste vind. Met z’n allen 
pannekoeken eten! Maar dat is eigenlijk geen 
verjaardags cadeau he?” 
Haar moeder lacht geheimzinnig: “Je weet maar nooit 
wat je krijgt Sarah! Je weet maar nooit!”



In de klas
• 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 
verdiepings vragen. 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 kalender
plaat op spellen, video’s en liedjes en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende inter
actieve elementen op de plaat.

Praktijkoefening
Oversteken bij een zebrapad 
Teken met stoepkrijt een zebrapad op het plein. 
Laat een aantal leerlingen fietsen of op een kar 
zitten. Zij vormen het ‘verkeer’. De rest gaat oefen
en 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 
stoppen voor het zebrapad!
Zie voor het parcours en bijbehorende nieuwe films: 
www.schoolopseef.nl
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Voor de ouders
Ook voor de ouders is het belangrijk te weten hoe ze 
hun kinderen leren veilig over te steken. Ook is het 
van belang dat ze leren hoe om te gaan met het soms 
onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer.
Dat kan soms tot gevaarlijke situaties leiden. Bijvoor
beeld 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 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.


