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thema 1: schoolomgeving

les 1  waar speel ik?

schoolomgeving

de school is uit.
pip is bij lies.
de school is uit. 
het is druk op het plein.
die speelt met die.
en die met die.
lies speelt niet.
ze moet naar huis.

je speelt op het plein.
je speelt in de tuin.
je speelt in huis.
maar niet op de stoep.
op de stoep stap je.
dat is goed!
zo moet het!

lies wil naar huis.
ze stapt op het pad.
ze loopt.
stop! roept pip.
je loopt.
dat is niet slim.
je valt.
en dat doet pijn.

wacht bij het hek.
dat zei mama.
lies weet het niet meer.
ze zoekt mama.
waar is mama?
dan ziet ze haar.
lies is weer blij.

de school is uit.

speel op het plein.
stap op de stoep.

loop niet.

zeg waar je wacht.
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thema 1: schoolomgeving

1 doet wout het goed?
kijk naar de plaatjes.

 doet wout het goed?
 kleur hem dan.

 doet wout het niet goed?
 kleur hem dan niet.

2 wat doet pip?
kijk naar de plaatjes.

 pip moet er ook bij.

 trek een lijn.
en zet pip waar hij moet zijn.

3 kleur maar.
lies wacht 
op mama.

 waar gaat lies 
staan?
bij 1? of bij 2?

 teken lies.
en kleur de plaat.

1

2



4

thema 1: schoolomgeving

les 2  een plek voor jou, 
 een plek voor mij

het is druk.
pip is bij wim.
opa is er ook.
ze zijn op de stoep.
op de stoep stap je.
steek je over?
dan is er een pad.
een streep op de weg.
en nog een.
en nog meer.
de streep is wit.

o, wat is het druk.
er rijdt een bus.
en nog een.
en een auto.
en nog veel meer.
de bus rijdt op de weg.
dat moet.

een mama op de fi ets.
zij rijdt vlak bij de stoep.
daar is een pad.
een pad voor de fi ets.
de mama doet het goed.

de bus stopt.
een man stapt uit.
aan de kant van de stoep. 
zo moet het.
stap uit bij de stoep.
en niet op de weg.

te voet op de stoep

de bus rijdt op de weg.

er is een pad voor de fi ets.

stap uit bij de stoep.
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thema 1: schoolomgeving

1 waar stapt salma uit?
kijk naar de plaat.

 salma zit in de auto.
zij wil er uit.

 kleur de deur die salma kiest.

2 knip en plak.
kijk naar de plaat.
de plaat is niet af.
waar rijdt de bus?
waar rijdt de fi ets?
waar stapt pip?

pak je knip-blad.
knip de bus uit.
en de fi ets.
en pip.
plak ze op.

3 maak de zin af.
de zin is niet af.
kleur wat er nog bij moet.

 ik stap op      

 ik speel op       

 de bus rijdt op    
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thema 1: schoolomgeving

les 3  ik stap en ik kijk.

activiteit 1

wij gaan op stap!
 waar stap ik?
 waar rijdt de auto?
 waar fi ets ik?
 waar speel ik?

activiteit 2

ik zie een bord.
 kijk, een bord!
 ik toon het bord 
aan mijn meester of juf.

 ik wijs 
 een ander bord aan.

ik kijk naar het bord.

ik stap op de stoep.
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thema 1: schoolomgeving

 ik speel op het plein.
 ik speel niet op de stoep.
 op de stoep stap ik.

 ik fi ets bij de stoep.
 als het kan fi ets ik op een pad.

 de weg is voor de bus.
 ik stap niet op de weg.

 ik stap uit bij de stoep.

In dit thema leert uw kind waar het in de schoolomgeving kan spelen en waar niet. 

Er zijn plekken genoeg die bedoeld of geschikt zijn om te spelen. Uw kind leert dat 

het op de stoep moet stappen. 

Uw kind heeft in deze lessen kennisgemaakt met begrippen als stoep, (fi ets)pad, 

(rij)weg, zebrapad. Aan de hand van kleurige platen bij een verhaal laten we zien dat 

ieder vervoermiddel in het verkeer zijn eigen ruimte heeft: de auto’s op de rijweg, 

fi etsers aan de kant of op het fi etspad, voetgangers op de stoep.

Misschien gebeurt het wel eens dat uw kind bij de school moet wachten op u, uw 

ouders of de oppas. Het lijkt ons verstandig dat u in dat geval met uw kind(eren) 

afspraken maakt over een vaste plaats waarop ze op u wachten.

bericht
voor
thuis

ik loop en ik speel en ik roep,
maar niet op de stoep!

dit 
weet 
ik!


