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OVERSTEKEN
VERHAAL:
Het is koud, maar Dillan en Arno gaan toch buiten voetballen.
“Pas op, dat de bal niet de straat op rolt,” waarschuwt moeder.
“Ja mam,” roept Dillan.
“En kijk uit bij het oversteken!” roept moeder hem achterna.
“Ja mam,” roept Dillan weer.
Hij staat klaar om over te steken.
Hè, er staan allemaal auto’s langs de stoep.
Zo kan hij niet zien of er verkeer aankomt.
De auto’s staan ervoor.
Kijk, daar is een plekje tussen twee auto’s in.
Het is wel erg smal.
Dillen staat nu tussen de neus van de ene auto en de achterkant van de andere.
“Zo kan ik niet goed zien of er verkeer aankomt,” denkt Dillen.
Hij stapt achteruit en gaat de stoep weer op.
Dan loopt Dillen naar de achterste auto.
Nu kan hij tenminste goed zien of er verkeer aan komt.
Even wachten; eerst die brommer laten passeren.
Hij kijkt naar links.
Hij kijkt naar rechts en weer naar links.
Er komt niets meer aan. Oversteken maar!
Ook naar de andere kant kijkt Dillan nog eens goed.
Hij steekt rustig over.
Veilig bereikt hij de andere kant van de straat.
Daar staat Arno al op hem te wachten.
“Ik wil keepen,” zegt Dillan.
“Mij best, als we straks maar gaan wisselen. Oké?” zegt Arno.
Dillan gooit de bal naar Arno.
Arno legt de bal neer.
Hij neemt een aanloop; hij schiet … precies in de handen van
doelman Dillan.
“Goed gestopt, man!” roept Arno. “Nu mag ik in het doel.”
De jongens wisselen van plaats.
Ook Dillan neemt een flinke aanloop en schiet … mis!
De bal suist langs het doel, rolt de stoep op en dan de straat
op.
Arno bedenkt zich geen moment.
Hij rent achter de bal aan, de stoep af, de straat op en …

“Piep!” Arno schrikt zich een hoedje. Net op tijd weet Clown
Bollebos zijn Tuktuk te stoppen.
Geschrokken kijkt Bollebos is het bleke gezicht van Arno.
Bollebos stapt snel uit.
“Wel alle Bossebollen!” roept Bollebos. “Dat scheelde maar
een haartje, makker.”
“Ik zag u niet, meneer,” zegt Arno.
“Nee,” zegt Bollebos, “jij zag alleen de bal.”
Dillan heeft ondertussen de bal van de overkant gepakt en
loopt naar Bollebos en Arno toe.
“Heb jij nu goed gekeken of je kon oversteken,” vraagt Bollebos
aan Dillan.
Dillan knikt. “Ja meneer,” zegt Dillan met een klein stemmetje.
“Jullie kunnen veel beter dat doel aan de andere kant van het
veld nemen,” vertelt Bollebos.
“Dan kan de bal tenminste niet de weg op rollen.”
Ach, daar hadden de jongens helemaal niet aan gedacht!
“Kom eens hier,” zegt Bollebos. “Kijk eens wat ik voor jullie
heb.”
Hij heeft achter uit de Tuktuk een doos gepakt.
“Dit is voor jullie. Maak die eens open”, moedigt Bollebos aan.
Arno gaat op z’n knieën bij de doos zitten en maak die open.
Hij haalt er een grote, rode bal uit met een lang elastiek eraan.
Ondertussen heeft Bollebos een lange pen midden op het veldje in de grond geduwd.
Daaraan maakt hij het elastiek goed vast.
“Zo jongens, nu kunnen jullie zonder gevaar voetballen.”
“Dank u wel, meneer,” zegt Arno.
Gelukkig heeft hij weer wat kleur op zijn wangen.
“Zeg maar Bollebos tegen Bollebos en veel plezier.”
Bollebos stapt in de Tuktuk en rijdt zwaaiend weg.
Wat jammer; nu begint het te regenen.
Maar dat geeft niets.
Die twee kunnen wel tegen een beetje nattigheid.

PRATEN MET DE GROEP:
1. Hoe kun je veilig tussen geparkeerde auto’s oversteken?
2. Waarom moet je links – rechts – links kijken? En hoe moet je links – rechts – links kijken?
3. Heb je wel eens een klaar-over gezien? Hoe ziet die eruit? Wat doet een klaar-over?

BIJZONDERHEDEN:
1 januari: 			
23 januari t/m 2 februari:

Nieuwjaarsdag
Nationale voorleesdagen

ACTIVITEITEN EN TIPS:
1. Laten uitspelen: Hoe steek je goed over? (Niet schuin maar recht: je loopt dan kort op de rijweg.)
Hoe steek je over bij een verkeerslicht?
2. Leen bij de OnderwijsBegeleidingsDienst (OBD) de vernieuwde “Oversteekkist” voor groep 1 t/m 4. Hiermee kunnen verschillende
praktijkoefeningen op een speelse manier worden geoefend.
3. Bij de ANWB verkrijgbaar boek: “Alles over het verkeer”, over verkeersborden en oversteken.
4. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website: www.schoolopseef.nl
5. 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:
cd "Boem is Ho 2004" (uitgebracht door ROV Zuid-Holland)
nummers 10 en 27: "Raadselliedje",
nummers 12 en 29: "Links-rechts-links"
en "Naar de overkant" (nieuw!)
Download liedjes of bestel cd via
www.schoolopseef.nl

www.schoolopseef.nl

