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juni
ER OP UIT
VERHAAL:
“Bollebos, wat ben je laat,” zegt meester Pim, “we waren een
beetje ongerust.”
“Stap maar in. De kinderen zitten op hun plaats. En jij mag voorin
zitten,” zegt de meester.
Alle kinderen roepen tegelijk: “Bollebos, Bollebos, Bollebos!”
Als meester Pim is ingestapt en de deuren zijn gesloten, zet de
bus zich langzaam in beweging.
“Gordels om en zwaaien!” roept de meester. “Daar gaan we dan.
Op schoolreis!”
Buiten staan heel veel papa’s en mama’s.
Ze zwaaien naar de kinderen in de bus.
“Waar gaan we heen?” vraagt Bollebos.
“Ja, dat is een verrassing,” zegt meester Pim.
“Wil jij een lolly, Flip,” vraagt Dillan.
“Ja lekker. Dank je wel!” zegt Flip en haalt de lolly uit het papier.
Flip maakt zijn gordel los en stapt het gangpad in.
Hij wil zijn papiertje even weggooien.
Meester Pim ziet wat er gebeurt.
Vlug loopt hij naar Flip.
“Geef mij het papiertje maar, Flip. Jij kan beter blijven zitten.
Dat is veiliger.”
“Zullen we een liedje zingen, Bollebos?” vraagt meester Pim.
“Goed idee,” antwoordt Bollebos, “dat zal ik op mijn mondharmonica spelen.”
Bollebos duikt in de grappentas.
Oei, wat zit daar veel in: verse broodjes, een rolletje snoep, een
rolletje plakband, een touwtje …
Waar is nou toch die mondharmonica?
Heeft hij die dan vergeten?
Maar nee, helemaal onderin vindt hij de mondharmonica.
Bollebos zet hem aan zijn mond.
Al gauw zingen alle kinderen mee.
En zo lijkt het of de reis met de bus niet zo lang duurt.

Plotseling breekt er een gejuich los in de bus.
Nu zien ze allemaal waar de schoolreis naartoe gaat: de leukste
dierentuin van het land.
Meester Pim pakt de microfoon en zegt:
“Jongens en meisjes; één voor één de bus uit en allemaal
wachten bij Clown Bollebos!”
Bollebos doet zijn best. “Elf, twaalf ..” Maar bij twintig is hij de tel
kwijt.
De meester telt de kinderen nog eens.
“Vierendertig,” zegt hij. Maar dat klopt niet.
“Meester, Moussa is weg,” vertelt Kim.
Waar is Moussa?
“Moussa, waar ben je?” roept meester Pim.
Dan verschijnt het beteuterde gezicht van Moussa.
Hij komt onder een van de banken vandaan.
“Ik ben mijn tas kwijt, meester.”
Het huilen staat hem nader dan het lachen.
Samen met de meester kijkt hij onder alle stoelen. Maar geen
tas!
Meester Pim gaat overeind staan en dan ziet hij hem.
Achter de verbanddoos ligt de tas van Moussa. In het bagagerek.
Moussa’s gezicht klaart helemaal op.
Gauw sluit hij aan bij de rij.
Twee aan twee loopt de hele stoet naar de ingang van de dierentuin.
“Eerst naar de apen,” vindt meester Pim.
“Hè nee!” roept Bollebos, “de hele bus zat er al vol mee!”
“Boe!” roepen de kinderen.
“Dan maar naar de koeien?” vraagt Bollebos.
Maar de meneer bij de kassa heeft een veel beter idee:
“We hebben voor jullie een speurtocht. Als je die goed volgt, kom
je langs alle dieren.”
Dat vinden ze allemaal spannend.
De schoolreisvaders en -moeders krijgen een stapel routes en zo
vertrekken ze in kleine groepjes.
En waar moet meester Pim het eerst naartoe? Natuurlijk! Naar
de apen!

PRATEN MET DE GROEP:
1. In de bus moet je op je plaats blijven zitten. Waarom mag je niet door de bus lopen?
2. Waarom moet je ver achter een bus oversteken?

BIJZONDERHEDEN:
15 juni:

Vaderdag

ACTIVITEITEN EN TIPS:
1. Schoolreistip: Breng eens een bezoek aan Plaswijckpark te Rotterdam met ondermeer een verkeerstuin.
2. Vakantietip: Verkeerspark Assen is zeer de moeite waard.
3. Voor nadere informatie kunt u kijken op de website: www.schoolopseef.nl
4. 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:

"Schoolreisliedje" (nieuw!)
Download liedje of bestel cd via
www.schoolopseef.nl

www.schoolopseef.nl

