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ER OP UIT
VERHAAL:
Floortje heeft kriebels in haar buik.
Ze kan vandaag maar aan één ding denken: de schoolreis.
“Maar Floortje, wat heb je nu gedaan,” vraagt mamma.
“Je hebt je schoenen verkeerd aan.
Je linkerschoen zit aan je rechtervoet.
En je rechterschoen zit aan je linkervoet!
Wat ben jij in de war!”
Floortje doet snel de schoenen goed aan.
Dat kan ze best wel zelf.
Op het schoolplein staan veel kinderen met hun vaders
en moeders.
Eerst moeten alle kinderen de klas in.
Daar krijgen ze een button opgespeld.
Daarop staat hun naam en die van de school.
Floortje hoort bij de groep die vlinders zijn.
Flip is een ijsbeer.
En Jeremy? Die hoort bij de leeuwen!
Iedereen wil zo gauw mogelijk naar de bus.
Maar juf Gerda loopt voorop.
Ze wijst aan waar iedereen moet zitten.
Flip krijgt een plaatsje naast Jeremy.
Flip vraagt: “Wat heb jij op je broodjes?”
Jeremy kijkt verbaasd.
“Broodjes? Ik heb geen broodjes.”
“Ben je die vergeten? Wat moet jij dan straks eten?”
Jeremy schudt van het lachen.
“Ik ben niks vergeten, man.
Ik heb alleen geen broodjes bij me.”
“Maar wat dan wel?”
“Pannenkoeken. Opgerolde pannenkoeken.”
“Met stroop?”
“Stroop? Welnee, met kip en lekkere saus. Heerlijk, man.”
Had Flip maar zoiets lekkers, zeg …

PRATEN IN DE KRING:
1. In de bus moet je op je plaats blijven zitten.
Waarom mag je niet door de bus lopen?

Hij krijgt een idee.
“Zullen we straks ruilen? Jij één van mij en ik één van jou?”
Een antwoord krijgt Flip niet.
Want de juf roept: “ Daar gaan we!”
De reis duurt erg lang.
Maar na een hele tijd roept de juf: “Kijk, we zijn er!
Niet dringen bij het uitstappen en blijf bij je groepje.”
“Wat jammer,” denkt Flip, “nu is Floortje een vlinder en ik een
ijsbeer.”
Alle ijsberen staan voor de bus, samen met de “ijsberenmoeder”.
De chauffeur komt uit de bus.
Hij loopt naar de ijsberenmoeder.
“Mevrouw, u moet nooit vóór de bus gaan staan,” zegt hij.
“Zo kunt u nooit goed zien wat er in de buurt van de bus
gebeurt.
Stelt u zich eens voor, dat er een auto aan komt rijden.
Deze bus is zo hoog, dat u die auto nooit zal kunnen zien
aankomen.
Aan de achterkant van de bus lijkt me een stuk veiliger.”
De ijsberenmoeder knikt.
Ja, daaraan had ze niet gedacht.
Ze heeft vandaag wel wat geleerd.
“Kom ijsberen, we gaan maar gauw aan de achterkant staan,”
zegt ze.
Ze heeft er een kleur van gekregen.
Jeremy grinnikt en fluistert in het oor van Flip:”Heb jij wel
eens een rode ijsbeer gezien?”

TIPS EN ACTIVITEITEN:
Kijk eens op www.verkeersveiligheidslabel.nl
In de kidscorner zijn allerlei leuke spelletjes en ideeën te vinden die te maken hebben met de veiligheid in het verkeer.

2. Waarom moet je achter een bus oversteken?
Let dan wel goed op de vuistregels in verband met
de dode hoek! (zie maandthema van maart)

Flip en Floortje: "Er op uit"
van de CD: "SEEF op weg met Flip en Floortje"

www.schoolopseef.nl

