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thema 2: openbaar vervoer

 
les 1  samen in de bus

openbaar vervoer

in de bus
pip zit in de bus.
luk is er.
en tes ook.
de bus is groot.
je hoeft niet bang te zijn.

tes praat met luk.
luk praat met pip.
dat kan in een bus.
daarom is het er zo fi jn.

er stapt een man in de bus.
zijn neus is rood.
er zit een kaart aan zijn jas.
pip pakt hem.
maar pas op!
het gaat mis.
hij pakt de kaart niet.
hij pakt het oor van de man!

nu is de man boos.
luk en tes gaan snel de bus uit.

pip in de bus

de bus is groot.

pip pakt het oor.

de man is boos.
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1 waar is pip?
zit pip in de bus? of zit hij op de fi ets?
kleur wat juist is.

 pip steekt zijn hand uit.       

 pip praat met luk en tes.      

 pip let goed op.         

 pip slaapt.           

 pip wordt moe.         

2 neemt pip de bus? of neemt hij de fiets?
kleur het pad dat pip neemt.

 gaat hij met de bus?

 of gaat hij 
met de fi ets?

kies bus of fi ets: 
pip gaat met de
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les 2  samen in de auto

in de auto
pip zit in de auto.
hij gaat naar het zwem-bad.
fl eur heeft daar les.
pim en kaat ook.

de mama van fl eur 
zit aan het stuur.
kan ik gaan? vraagt ze.
ja, roept fl eur.
de gordel zit vast!
dat moet, weet fl eur.

de auto rijdt.
fl eur praat met kaat en pim.
dat kan in de auto.
dat is fi jn.
ze zijn bij het bad.
de auto stopt.
vlak bij de stoep.

aan die kant stapt pim uit.
dat is slim.
dat is veilig.

pip gaat mee.

fl eur zit goed vast.

stop bij de stoep.

pim stapt uit.
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1 doet kaan het goed?
kleur de plaatjes waar kaan het goed doet.

     

       

2 samen of alleen?
 reis je er samen in? kleur dan  

 reis je alleen? kleur dan  
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les 3  samen in de bus en de auto

activiteit

wij doen een spel!

 ik zit in de bus.
 wie rijdt mee?

 papa neemt de auto.
 wie neemt hij mee?

 ik rij met de trein.
 jij ook?

samen in de auto

samen in de bus
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 soms reis je samen.
 dat kan in de bus.
 dat kan in de trein.
 dat kan in de tram.
 dat kan in de auto.
 samen reizen is fi jn.

 in de auto moet de gordel om.
 ik stap uit bij de stoep.

In dit thema gaat het over samen reizen. Uw kind leert dat we niet alleen samen 

gebruik maken van het openbaar vervoer, maar dat er ook carpooling bestaat, samen 

rijden per auto.

In deze lessen brengen we de voordelen van samen rijden onder de aandacht van de 

kinderen. Samen rijden is comfortabel. Het is ook aangenaam, want uw kind heeft de 

gelegenheid bij vriendjes te zitten. Het is veilig. Het is beter voor het milieu en het 

spaart centen.

Als we het in de lessen hebben over rijden met de auto, leert uw kind dat de gordel 

altijd om moet, en dat uitstappen het best kan gebeuren aan de kant van de stoep.

Als u met uw kind(eren) met de auto reist, kunt u dat allemaal nog eens aanstippen.

bus, auto, tram of trein:

samen reizen is zó fi jn! 

bericht
voor
thuis

dit 
weet 
ik!


