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Les 1  Help! Ik wil oversteken!

Schoolomgeving

Pip is Superpip.
De school is uit.
Sam wil snel naar huis.
Hij moet naar een feest.
Het feest van opa.
Hij heeft iets gemaakt in de les.
Iets moois voor opa.
Het zit in rood papier.
Sam wil de straat over.
Maar het is zo druk.

Help! denkt Sam.
Ik wil oversteken!
Hij kijkt naar links.
Daar komt een auto aan.
Sam wacht tot die voorbij is.
Kan hij nu over?
Nee! Een fi etser rijdt snel langs zijn neus.
Sam krijgt het warm.
Zo kan hij niet naar opa.

Sam wil niet wachten.
Hij zet een voet op straat.
Maar wat is dat?
Iets houdt hem tegen.
Het is Pip.
Ho! zegt Pip.
Er is te veel gevaar.
Maar ik moet naar opa, zegt Sam.
Wacht maar, zegt Pip.
Superpip zal je helpen.

Pip is Superpip.
Hij zwaait met zijn hand.
Flits! De straat is veilig!
Een moeder of een agent 
stopt het verkeer.
Een bord zegt: pas op!
Hier steken kinderen soms over.
Hier is een zebrapad.
Nu kan Sam over.
Dank je wel, Superpip, zegt Sam.
Je bent een held in het verkeer!
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1 Zoek het verschil.
Je ziet twee plaatjes.
De ene straat is veilig, de andere niet.

 Zoek de 3 verschillen.
 Kleur ze maar.

 veilig niet veilig

2 Kies het goede woord.
 Hieronder staan zinnen.

 Kies het woord dat in de zin moet.
 Streep het foute woord door.

 Als het kan, steek ik altijd – nooit over op een zebrapad.

 Als ik oversteek op een zebrapad, moet een auto doorrijden – wachten.

 Toch moet ik uitkijken – lopen.

 Ik wacht – wacht niet tot de auto stilstaat.

3 Sam stapt veilig.
Je ziet een plaatje.
Sam wil 
naar zijn pakje.

 Hoe stapt Sam?
 Trek lijnen.
Zorg dat hij
veilig oversteekt.
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Les 2  Oei, het regent! 

Een held in het verkeer
Roos gaat naar school.
Meestal gaat ze te voet.
Samen met mama.
Maar het regent.
Daarom is ze met de auto.
Het is druk op straat.
Er zijn er veel met de auto.
Mama stopt bij de stoep.
Aan die kant stapt Roos uit.
Dat is goed. Pip ziet hoe druk het is.

Hij ziet het gevaar.
Er komt een auto aan.
De auto heeft geen licht aan.
Je kunt hem niet goed zien.
Mensen steken over.
Ze kijken niet uit.
Een fi etser is bang dat hij nat wordt.
Hij heeft de kap van zijn jas op.
Nu kan hij niet achterom kijken.

Pip ziet de fi etser.
De kap van zijn jas zit voor zijn ogen.
Dit gaat fout! denkt Pip.
Straks gebeurt er dit.
 Een auto stopt. 
 De fi etser moet opzij.
 Hij ziet Roos te laat.
 Hij remt heel hard.
 Hij glijdt uit.
Het is tijd voor Superpip!

Superpip zwaait met zijn hand.
Flits! Alles wordt veilig.
De auto heeft zijn licht aan.
De fi etser heeft geen kap op.
Roos en mama steken over.
Mama houdt de paraplu vast.
Ze houdt hem hoog.
Zo kan ze alles zien.
Goed gedaan, Superpip!
Je bent een held in het verkeer!
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1 Veilig of niet veilig?
Kijk naar het plaatje. Het is slecht weer. Het is druk op straat. 

Soms is iets 
veilig. 
Soms is iets 
niet veilig. 

 Schrijf het 
erbij in het 
lege vakje.

2 Vul maar in.
 De zin is nog niet af. Vul het goede woord in.

 Kies uit: niet – hoog – licht – druppels

 Ik ben niet bang voor  .

 Ik houd de paraplu heel .

 Op de fi ets zet ik de kap van mijn jas  op.

 Een auto doet zijn  aan.

3 Kleur maar.
Kijk naar het plaatje.

 Kleur wie het 
goed doet.
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Les 3  Even proberen

Activiteit 1

De buurt van de school
 Waar steek ik over?
 Met wie?
 Waar kan ik wachten?

Activiteit 2

Met de fi ets
 Wat als het regent?
 Zet ik mijn kap op?
 Nee, ik wil alles zien!

Bericht
voor
thuis

Dit 
weet 
ik!

Kap over het hoofd? Moeilijk omkijken!

Wij steken over op het zebrapad.
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 Ik steek niet zomaar over.
 Ik kijk heel goed uit.
 Ik gebruik het zebrapad.
 Ik steek het best over bij een agent.
 Soms helpt een vader of moeder.

 Als het regent, is er meer gevaar.
 Ik let dan nog beter op.
 Ik houd mijn paraplu hoog.
 Op de fi ets zet ik geen kap op.

In dit thema bekijkt uw kind de situatie bij de school voor en na schooltijd. Uw zoon 

of dochter leert dat het oversteken veiliger gemaakt kan worden. Door het zebrapad 

te gebruiken als dat in de buurt is, bijvoorbeeld, of door over te steken bij een 

gemachtigd opzichter of agent, als die er zijn.

Als het regent, ontstaan onveilige situaties. Uw kind krijgt een paar tips om het 

oversteken bij de school ook bij slecht weer veilig te laten verlopen. Zo kan het 

beter niet diep wegduiken onder een paraplu of op de fi ets geen kap over het hoofd 

trekken. Bij regenweer rijden automobilisten het best met hun lichten aan.

Sinds 1 september 2005 zijn de meeste schoolomgevingen als een ‘zone 30’ 

aangeduid. Laten wij als automobilisten het goede voorbeeld geven!

Bericht
voor
thuis

Weer of geen weer?
Ik let goed op het verkeer!

Dit 
weet 
ik!

Weer of geen weer?Weer of geen weer?Weer of geen weer?


