
Aandacht bij het verkeer
 DECEMBER

Op cadeaujacht
Noa loopt met zijn moeder door de winkelstraat. Het 
is heel druk in de stad. Er lopen veel mensen met 
volle tassen. De etalages zijn feestelijk versierd. Overal 
hangen lichtjes. ‘Hoelang duurt het nog?’ vraagt hij. 
Zijn moeder kijkt op haar boodschappenlijstje. ‘We 
moeten nog twee cadeautjes zoeken en ik wil ook 
nog even langs de groenteboer,’ zegt ze. Noa zucht. 
‘Winkelen is echt saai’.

‘Zijn jullie ook al op cadeautjesjacht?’ vraagt ineens 
iemand. Het is Sasha, ze is samen met haar moeder. 
‘Als je het zo noemt, klinkt het wel een stuk minder 
saai’, zegt Noa. ‘Dan lijkt het meer op een game.’ De 
moeders lachen. ‘Er zijn veel voetgangers, fietsers en 
auto’s om op te letten, het lijkt inderdaad wel een 
game’, zegt de moeder van Sasha. 

Dan zien ze Dina, en haar vader. Ze staan aan de 
overkant van de drukke weg. ‘Daar staat Dina ook!’ 
roept Noa blij. ‘Mogen we er naartoe?’ Zijn moeder 
knikt. ‘Voordat je gaat oversteken, wel even je koppie 
erbij!’ ‘Maar dan is Dina straks al weg’, zeurt Noa. Er rijdt 
er auto voorbij. ‘Had je die gezien?’ vraagt zijn moeder. 
Noa schudt van nee. Ook als je haast hebt, moet je 
blijven opletten. Dat weet hij natuurlijk heus wel. 

Met elkaar lopen ze naar de stoeprand. Ze kijken naar 
links en naar rechts. Er loopt een meneer langs Noa. 
Hij let niet op het verkeer, maar op de telefoon in zijn 
hand. Zonder te kijken stapt hij al met een voet op 
de weg. Daar fietst net een mevrouw met een kindje 

achterop. ‘Ho meneer!’, roept Noa. Snel springt de man 
terug op de stoep. ‘O jee, ik lette helemaal niet op’, zegt 
hij tegen Noa.  ‘Doe anders maar met ons mee’, zegt 
Noa. Hij kijkt weer naar links en dan naar rechts en dan 
nog een keer naar links. Ze kunnen veilig oversteken. 
Ze steken recht over en blijven opletten. 

‘Hoi’, zegt Dina. ‘Goed dat jullie er ook zijn. Wisten jullie 
dat de meester maandag jarig is? Ik wil graag een 
cadeautje voor hem kopen. Hebben jullie een idee?’ 

Sasha en Noa kijken elkaar aan. Is de meester jarig? 
Dan moet er natuurlijk een skate-cadeau komen! 
‘Lichtgevende strepen voor op zijn helm’, zegt Sasha. 
Noa knikt.  De meester vond die van hem namelijk 
echt heel handig. Dina vindt het ook een goed idee. 
‘Mogen we dat dan gaan kopen?’ vragen de kinderen 
aan hun ouders. ‘Winkelen is ineens niet meer saai 
begrijp ik?’ vraagt de moeder van Noa. Hij schudt zijn 
hoofd. ‘Vooruit maar. Eén cadeautje extra op mijn 
lijstje kan er dan ook nog wel bij’, zegt Noa’s moeder. 

‘Nou gezellig hoor, met m’n dochter winkelen’, zegt de 
vader van Dina. ‘Wij drinken samen een warm kopje 
koffie terwijl de rest op pad gaat’, zegt Sasha’s moeder. 
Dat wil Dina’s vader wel.
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Chocolade-trek 
(verhaal voor kinderopvang)

‘Jij hebt vast geen zin in chocolademelk met 
slagroom’, zegt oma. Ze geeft een knipoog. ‘Wél!’ 
roept Ashaan. ‘Ik heb daar juist heel erg trek in!’. Oma 
heeft altijd leuke ideen als ze hem komt ophalen 
bij het kinderdagverblijf . Vandaag gaan ze naar de 
lichtjes en versierde winkels kijken in de stad. Die 
zijn altijd zo mooi in december. En daarna warme 
chocolademelk drinken. Wat een goed plan van oma.

‘Zullen we snel gaan?’ Ashaan is ongeduldig. Hij zit 
in het zitje achter op de elektrische fiets van oma. 
‘Zitten de riempjes goed vast?’ vraagt oma. ‘Jep’ 
zegt Ashaan. ‘Je voeten ook goed?’ Ashaan knikt.  
Schiet nou maar op oma, denkt hij. Mijn buik heeft 
chocolade-trek. 

Ze komen bij de winkelstraat.  Oma gaat langzamer 
fietsen. Er loopt een meneer op de stoep. Hij kijkt niet 
naar het verkeer, maar naar de telefoon in zijn hand. 

Hij stapt al met een voet op de weg. Daar fietsen 
net oma en Ashaan. Oma tringelt met haar bel. De 
meneer schrikt en springt snel terug op de stoep. 
‘Goed gezien oma,’ zegt Ashaan.

‘Veel mensen willen cadeautjes kopen’, zegt oma. ‘En 
iedereen let alleen maar op de boodschappenlijstjes. 
Ze vergeten om zich heen te kijken. ‘
‘Dat is dom hoor,’ zegt Ashaan. ‘Naar de lichtjes kijken 
en chocolademelk drinken. Dat ís toch juist het 
cadeautje?’ 
Oma lacht. ‘Voor iemand met chocolade-trek wel’, 
zegt ze. Ze parkeren de fiets. Nu eerst rustig kijken in 
de mooie stad.
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Hoofdthema:
Aandacht bij het verkeer

Subthema’s
Spelregels in het verkeer, verkeersdrukte, afleiding, 
telefoon, fietsstoeltjes 

Begrippen:
Telefoon, hand uitsteken, stoeprand, haaientanden, 
verkeersbord, muzikant, helm, skatebord

In de groep
• Speel het verhaal af op het digitaal schoolbord. 
• Bespreek na. Let jij goed op in het verkeer? Hoe 

steek jij over bij een zebrapad? Wat betekent 
Stoeprand Stop! Krijg je hulp of doe je het alleen? 
Wanneer krijg je hulp? Heb jij een telefoon? 
Waarom is het gevaarlijk om op je telefoon te 
kijken in het verkeer?

• Bekijk de verkeersplaat en stel verdiepingsvragen. 
 Let iedereen goed op? Wie niet? Hoe komt dat, 

denk jij? 
• Waarom kijkt oma om naar de kinderen op de 

stoep? (over schouder kijken voor het hand uit 
steken, om te zien of er mensen op de stoep 
aankomen. Die mogen voorgaan)

• Laat de leerlingen in de verkeersplaat spellen, 
video’s en liedjes ontdekken, alleen of klassikaal.

Praktijkoefeningen
Oefen ‘Veilig oversteken’ in de omgeving van de 
school of op het schoolplein. Teken in het laatste 
geval met krijt een stoeprand.

Stoppen bij de stoeprand.
(Eventueel) handje vast.
Kijken naar links, rechts en weer naar links
Komt er geen verkeer aan? Dan recht oversteken 
zonder rennen. 
Onderweg blijven opletten.

VOOR IN DE GROEP



Voor de ouders:
Kinderen zijn snel afgeleid. Daarbij hebben zij 
moeite om snelheden en afstanden goed in te 
schatten. Het is daarom belangrijk om actief te 
begeleiden in het verkeer. Blijf hardop met uw 
kinderen praten over wat er te zien is en welke 
beslissingen u neemt. Oefen vaak met uw kinderen. 
Of vraag uw kinderen naar wat er te horen of te zien 
is. Ook bij dit onderwerp is het weer belangrijk om 
zelf het goede voorbeeld te geven. Mobiel in de tas 
of op stil en aandacht bij het verkeer. Zowel in de 
auto als wanneer u aan het verkeer deelneemt als 
voetganger of fietser.
• Speel het verhaal en bespreek het na met uw kind. 

Steken wij samen over? Hoe doen we dat? Kijken 
wij wel eens op onze telefoon in het verkeer? 
Waarom is dat gevaarlijk?

• Ontdek met uw kind in de verkeersplaat spellen, 
video’s en liedjes.

Tips voor in het verkeer
• Zet uw telefoon op stil, gebruik een app of stop 

hem in de tas als u aan het verkeer deelneemt. 
Zie voor meer informatie maakeenpuntvannul.nl/
mono

• Oefen regelmatig oversteeksituaties met uw kind 
(‘Voordat we gaan oversteken, stoppen we bij de 
stoprand. Nu kijken we eerst naar links, dan naar 
rechts, dan weer naar links. Nu kunnen we gaan!’)

• Praat hardop over wat er te zien en horen is (‘Waar 
komt auto vandaan’?)

• Zorg dat u niet afgeleid of haastig aan het verkeer 
deelneemt.

We zijn er bijna!   
JUNI

Hoofdthema:
Weer naar school

Subthema’s
Plaats op de weg, verkeersdrukte, steppen, oversteken 

Begrippen:
Auto, step, helm, stoep, stoeprand, fiets, scooter, straat, 
verkeersbord, vliegtuig

OUDER  TIPS
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