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FIETSVAARDIG
VERHAAL:
“Vandaag gaan we naar buiten om iets te leren. Ik wil zien
hoe goed jullie kunnen fietsen,” zegt juf Cora.
Meester John heeft buiten op het plein een heleboel kegels
neergezet.
Het lijkt wel een straatje met bochten erin.
“Bollebos komt ook,” zegt de juf.
Clown Bollebos staat al op het schoolplein te wachten.
Iedereen trekt de jas aan en gaat naar buiten.
“Goeie morgen!” roept de clown.
“Zijn jullie er klaar voor? We gaan fietsen.”
Juf Cora vertelt aan de kinderen, dat het geen racewedstrijd
is.
“Jullie mogen aan Bollebos laten zien hoe goed jullie tussen
de pylonnetjes kunnen fietsen.”
Juf Cora pakt haar fiets.
Ze fietst tussen alle kegels door. Helemaal tot het eind van
het schoolplein.
“Hebben jullie gezien hoe het moet?” vraagt de juf.
Nou, iedereen heeft het gesnapt.
Sem mag als eerste.
Hij start heel slim.
Zijn trapper staat bovenaan.
Dan kan hij direct wegrijden.
Oei, dat valt niet mee.
Het straatje is een stuk smaller dan hij dacht.
Maar het gaat helemaal goed.
Aan het eind remt hij heel rustig zonder te slippen.
Trots fietst hij terug en sluit achter in de rij weer aan.
“Bollebosse bollen! Jij bent knap!” roept Bollebos.
Sem glimlacht van oor tot oor.
Om de beurt mogen de kinderen het nu gaan proberen.
En dat gaat goed … totdat Bollebos aan de beurt is.
Uit de Tuktuk haalt Bollebos zijn fiets.

Maar wat is dat?
Het is een fiets met één wiel!
“Dat is geen echte fiets,” roept Desiree.
Op die fiets zit ook geen stuur.
“En toch kan ik hierop fietsen,” zegt Bollebos. “Dat zal ik jullie
laten zien.”
Hij stapt op de eenwieler en rijdt met een vaartje weg.
Maar dan gebeurt het. Bollebos is bijna op het eind.
Plotseling begint hij te slingeren en pats!
Daar botst Bollebos tegen de laatste kegel.
Die valt om.
”Nu ben je af!” roept Desiree.
“Ik kon niet remmen,” vertelt Bollebos, als hij bij de kinderen
terug is.
“Zie je wel, dat het geen echte fiets is,” zegt Desiree.
“Dat heb je goed gezien, Desiree,” antwoordt juf Cora.
“Een goede fiets heeft remmen en dat is heel belangrijk.
We zullen in de klas de fiets van jou en die van Bollebos
naast elkaar zetten.
Dan kunnen we zien wat er wel op jouw fiets zit en niet op de
fiets van Bollebos.”
Bollebos kijkt een beetje sip.
“Toch vond ik het wel knap van Bollebos,” zegt één van de
kinderen.
Daar knapt Bollebos helemaal van op.
Hij kan gelukkig weer lachen.

PRATEN MET DE GROEP:
1. Leen bij de OnderwijsBegeleidingsDienst (OBD) de vernieuwde “Oversteekkist” voor groep 1 t/m 4 en voer de praktijkopdrachten
oversteken uit.
2. Hoe ziet ook alweer een klaar-over eruit?
3. Kun je voordoen hoe een klaar-over helpt bij het oversteken?
4. Waar zouden jullie op het schoolplein een oversteekplaats kunnen maken?
5. Wat moet je doen als je linksaf/rechtsaf wilt gaan?

ACTIVITEITEN EN TIPS:
1. Oefen op het schoolplein het twee-aan-twee fietsen.
2. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website: www.schoolopseef.nl
3. NIEUW!: Voor praktische oefeningen, kunt u gebruik maken van de methode “Verkeerskunsten”, een doorgaande leerlijn van groep
1 t/m 8 met betrekking tot praktische verkeerseducatie. Uitgave ROV Zuid-Holland. Informatie over “Verkeerskunsten” vindt u op de
website www.schoolopseef.nl

Zing mee:

"Op mijn fiets zit een bel" (nieuw!)
Download liedje of bestel cd via
www.schoolopseef.nl

www.schoolopseef.nl

