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Op de fiets naar de bieb
‘Dag Jelle! Veel plezier!’ Linde zwaait haar broer gedag.
Die haalt zijn fiets uit het fietsenrek en loopt het plein op. Daar staan al meer kinderen uit zijn klas te
wachten. Allemaal met hun fiets.
Want de klas van Jelle gaat vandaag naar de bibliotheek. Er komt een beroemde schrijver over zijn
boeken praten. Vanmorgen aan het ontbijt had Jelle er al over verteld. En voordat hij wegging, had hij
speciaal gevoeld of zijn banden hard genoeg waren.
Daar is ook zijn juf. ‘Is iedereen er klaar voor?’ vraagt ze.
Als antwoord laten een paar kinderen hun fietsbel horen. Een paar anderen zetten hun helm op.
Maar voordat de klas opstapt, zegt de juf: ‘Ik herhaal nog even alle afspraken. We fietsen dus twee
aan twee als dat lukt. We steken onze hand uit bij het afslaan. En… we verlenen voorrang aan het
verkeer van rechts.’
‘Ja, juf,’ roept de hele klas. Dan gaan ze naar de straat en stappen ze op.
Suus, de stage-juf, fietst voorop. En de juf van Jelle sluit de rij.
Linde kijkt hen na.
En ze denkt: ik wou dat ik al in groep zes zat. Want ik wil ook heel graag met de klas naar de bieb!

Praten met de groep

Versje

Activiteit(en)

Het kalenderblad op het digitale schoolbord

Verhaal en praatplaat
• Jelle gaat met zijn klas op de fiets naar de bibliotheek. Gaan
jullie wel eens met de klas ergens heen? Hoe ga je dan….?
• Wie van jullie fietst er wel eens in een groep? Waar moet je
dan op letten? (Kijk voor de regels op www.schoolopseef.nl)
• Waarom fietst er een juf voorop en sluit een andere juf de rij?
• Waarom moet je aansluiten wanneer je in een groep fietst?
• Bespreek het gedrag van de twee kinderen links op de
fietsstrook. (Gearmd fietsen, tas met losse riem op de bagagedrager)

Ik heb een nieuwe fiets.
Met een vlag en een bel.
Tring, tring!
Hoor je me wel?
Met mijn helm op
fiets ik lekker over straat.
‘Let op,’ zegt mama.
‘Goed achterom kijken en
hand uitsteken voor je de hoek omgaat!

• Maak gebruik van het bronnenboek Verkeerskunsten.
(www.schoolopseef.nl). Daarin staan verschillende activiteiten
gericht op het thema fietsen, zoals:
– een werkblad Fietskeuring
– informatie over fietsen in groepen
– fietsvaardigheid op het plein
– de educatieve fietsroute

U vindt op www.digiseef.nl diverse toepassingen voor verkeerseducatie die op het digitale schoolbord kunnen worden gebruikt.

Verdieping
• Waarom mag je niet met z’n drieën naast elkaar fietsen? (Je
hindert andere verkeersdeelnemers)
• Waarom moet je bij het afslaan eerst over je schouder kijken?
(Je kijkt dan of er geen verkeer naast of heel dicht achter je rijdt)
• Waarom moet je je hand uitsteken wanneer je afslaat? (Zo laat
je aan andere verkeersdeelnemers zien, wat je gaat doen)
• Waarom moet je zittend fietsen en niet ‘staand’? (Je kan van je
trapper afglijden en dan lig je languit op de grond en dan kunnen er
ongelukken van komen)
• Wie van jullie komt er op de fiets naar school? Waarom
wel/niet?

Zing mee

Tip(s)
• Ga naar de website www.vvn.nl, ga dan door naar het kopje
leerkrachten en maak daar de keuze voor de groepen 1 t/m 4.
Daar vindt u informatie over educatieve materialen zoals Joep
en Peer (interactieve CD-Rom), Rondje Verkeer (groep 1, 2 en
3) en Stap Vooruit (groep 4).

Toepassingen bij de kalenderbladen zijn bijvoorbeeld:
1 de illustratie
2 het ingesproken verhaal en versje
3 een of meer liedjes over het maandthema in gezongen en
karaoke-versie
4 enkele elementen van de plaat met de mogelijkheid deze uit te
vergroten met een toelichting op de betreffende situatie
5 bij enkele foute elementen van de plaat het getekende goede
alternatieve gedrag (of andersom) en een gesproken
toelichting
6 bewegende onderdelen met toelichtende teksten.

Van de volgende liedjes vindt u de
bladmuziek en teksten op
www.schoolopseef.nl:
‘Stap maar op je Fiets’
‘Op mijn Fiets zit een Bel’

www.schoolopseef.nl

