
Weer naar school 
SEPTEMBER

28 29
week 17

Warm en druk
De eerste schooldag van het nieuwe jaar is al weer 
voorbij. In de straat bij de school staan veel ouders te 
wachten om hun kinderen op te halen. Overal hoor je 
vragen: ‘Hoe was het vandaag?’ 

‘Wacht even!’ roept een meisjesstem. Thomas draait 
zich om. ‘Hoi Kate’, zegt hij. ‘Pfff, het is echt nog wel 
een beetje te warm om te rennen hè? puft Kate.  
De school is weer begonnen, maar het is ook nog wel 
een beetje zomer!’ Thomas en Kate zijn al oud 
genoeg om alleen naar huis te lopen. ‘Wat zie jij bruin 
joh’, zegt Kate dan, ‘Je was zeker in een ver warm 
land op vakantie?’ 
‘Nee, helemaal niet. Mijn opa en oma hebben een 
woonboot en daar heb ik de hele zomer lekker 
gezwommen.’ Thomas kijkt blij. ‘Dan hoef je echt niet 
naar een ver land, het is zo fijn daar.’

‘Ik moest juist heel lang in de auto voordat ik er was.’ 
Kate zucht. Maar het was super super heerlijk in Italië. 
Wat vind je eigenlijk van onze nieuwe juf? Ik vind 
haar super super aardig en gezellig.’ Thomas lacht om 
Kate. Meisjes zeggen altijd woorden als ‘super’ en 
‘gezellig’. Maar hij vindt Kate wel een leuk meisje.  
Hij vraagt: ‘Ga je anders nu mee naar mijn opa en 
oma? Dan kunnen we nog even lekker zwemmen 
daar.’ Kate springt in de lucht. ‘Jaaa, goed plan.  
Even mijn bikini aantrekken.’ Ze wil meteen over
steken om naar huis te rennen. ‘Ho!’ roept Thomas. 
‘Eerst even kijken hoor. Er komt daar een tram aan.’ 
‘Oei,’ schrikt Kate. ‘Dank je wel Thomas. Ik denk dat ik 
weer even moet wennen aan het drukke verkeer hier.’

‘Wat een gedoe ineens weer’ zegt de moeder van 
Sarah. Ze fietsen samen weer naar huis. ‘Als iedereen 
nou eens lekker op de fiets zou komen, scheelt het 
veel verkeer.’ Sarah doet haar best om goed te letten 
op de auto’s en andere fietsers in de straat. ‘Ik heb 
boodschappen gedaan,’ zegt Sarah’s moeder. ‘Die tas 
is eigenlijk een beetje te zwaar aan mijn stuur’. 
‘Heb je ijsjes?’ vraagt Sarah. Haar moeder knikt.  
‘We moeten echt even flink doorfietsen. We willen 
niet dat de ijsjes gesmolten zijn voordat we thuis zijn!’ 
Sarah gaat meteen nog wat harder fietsen.  
‘Voorzichtig fietsen alsjeblieft lieverd,’ roept haar 
moeder. Maar Sarah doet het prima. 

James zit achterin de auto bij zijn vader. ‘Hoe ging het 
vandaag jochie?’ ‘Goed!,’ James knikt. ‘We gingen 
vandaag nog lekker lang buitenspelen omdat het nog 
zo mooi weer is.’  ‘Zo hee,’ zegt zijn vader. En ik maar 
denken dat jullie heel hard aan het werk waren deze 
eerste schooldag.’ ‘We gingen ook werken, buiten!’ 
roept James. ‘We gingen met de juf een rondje rond 
de school lopen en kijken waar we veilig kunnen 
oversteken, als we weer naar huis gaan.’
‘Stond je daarom al bij het einde van de straat?’ 
vraagt zijn vader. ‘Ja, want daar staan minder auto’s 
geparkeerd. Dus kan ik kan daar beter zijn of er een 
auto aankomt.’ ‘wat ongelofelijk slim van jullie juf,’ 
zegt papa, ‘Ik denk dat jij heel veel gaat leren dit 
schooljaar.’ ‘Dat denk ik ook,’ zegt James. 

Na een kwartiertje is het weer stil in de straat.  
Iedereen is lekker naar huis. Morgenochtend is er 
weer school. Maar nu eerst nog even lekker van het  
zonnetje genieten!



In de klas
• Lees het verhaal met de leerlingen of speel het 

automatisch af op het digitale schoolbord.
• Bespreek na. Hoe is iedereen vandaag naar  

school gekomen? Welke weg kies je om naar 
school te gaan?

• Bekijk de plaat met de leerlingen. 
Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan 
de hand van de begrippenwolk en stel  
verdiepingsvragen. Voor wie is de stoep, de weg, 
het fietspad? Waar kun je het beste oversteken? 
Wat zien jullie nog meer op de plaat?

• Klik in de digitale versie van de verkeers 
kalenderplaat op spellen, video’s en liedjes en 
ontdek samen met de leerlingen de verschillende 
interactieve elementen op de plaat.

Extra materialen
Wanneer u de les over het thema ‘weer naar school’ 
voorbereidt, kunt u gebruik maken van extra  
(digitale) materialen over dit onderwerp. Kijk op 
www.schoolopseef.nl en ga via lesmateriaal naar de 
verkeerskalender. Bij elk maandthema hebben we 
de links naar relevante eerdere verkeerskalender
platen, films, spelletjes en praktijkoefeningen voor  
u bij elkaar gezet. Ook vindt u hier handige  
downloads als ouderbrieven en oefenmaterialen.
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Voor de ouders
Ook voor de ouders is het belangrijk zich bewust te 
zijn van de verkeersdrukte rondom de school bij 
aanvang en eindigen van de schooldag. De stimulans 
om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school 
te komen (bijvoorbeeld in het kader van de Europeese 
Mobiliteitsweek, het project ‘Groene Voetstappen’ 
en in het Stadsgewest Haaglanden de Schoolbreng
dag) past hier goed bij.

Informatie voor de ouders staat op de site  
www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene  
achtergrondinformatie over het thema en  
kantenklare teksten en illustraties bij deze  
kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in  
de schoolkrant of nieuwsbrief van de school of naar 
aanleiding van het thema aan de leerlingen mee 
naar huis geven.


