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Ouderbrief
Beste ouders/verzorgers,
In onze groep zijn we bezig met het thema ‘Vervoer’ van Kleuterplein.
We praten, lezen, zingen over en spelen met allerlei dingen die met vervoer te maken hebben. De kinderen
leren dat er vervoermiddelen zijn voor op het land (bijvoorbeeld fiets, auto, brommer, bus), op het water
(bijvoorbeeld schip, tanker) en in de lucht (bijvoorbeeld vliegtuig, helikopter). We staan ook stil bij
verschillende verkeersregels: hoe en waar steek je veilig over en waarom staan toch al die gekleurde borden
langs de weg?

Prentenboek

Bij de start van het project wordt er een prachtig prentenboek voorgelezen: ‘Laat ons maar even!’.
Een bijzonder verhaal van auteur Tjibbe Veldkamp. Wouter Tulp maakte er prachtige tekeningen bij.
Het verhaal gaat over Hans, Jans en Jopie die op een sloopterrein enkele wielen vinden. Hans krijgt het idee
om een skelter te bouwen. De kinderen maken een bouwtekening, zoeken nog wat andere spulletjes en
beginnen te bouwen. De vaders vinden dat ze het niet goed doen en zeggen: ‘Nee, nee, nee! Zo moet dat
niet! Laat ons maar even...’ Al snel nemen de vaders het over. De kinderen sluipen weg, verzamelen opnieuw
spullen en gaan weer aan de slag. Ze rijden al uren op hun zelfgemaakte skelter als de skelter van hun vaders
eindelijk klaar is. ‘Jullie skelter is af hoor!’, zeggen de vaders tevreden. ‘Onze skelter? Dat is jullie skelter,’ zegt
Hans. ‘Wij hebben onze eigen skelter gebouwd.’ Ook nu keuren de vaders de skelter van Hans, Jans en Jopie
niet goed. ‘Stop!’ zeggen de kinderen. ‘Dit is onze skelter en jullie mogen er niets aan veranderen.’ Het is tijd
om de vaders een lesje te leren. En ze weten wel hoe. Met een race… En hoe die is afgelopen?
Vraag het uw kind!

Themalied Varen, vliegen, rijden
De kinderen leren ook dit themalied:
Als ik later groot ben,
wil ik varen op de zee.
Met zo’n grote tanker
reis ik honderd dagen mee.

Als ik later groot ben,
ja, dan word ik brandweerman.
Racen door de bochten,
dat is wat ik heel goed kan.

Als ik later groot ben,
wil ik vliegen in de lucht.
Van hier naar Vladivostok
in een vloek en in een zucht.

Varen, vliegen, rijden.
Rond de wereld gaan.
Ik ben altijd onderweg.
Tuut tuut, daar kom ik aan!

Varen, vliegen, rijden.
Rond de wereld gaan.
Ik ben altijd onderweg.
Tuut tuut, daar kom ik aan!
U kunt uw kind helpen dit thema nog beter te beleven. In deze brief vindt u activiteiten om samen te doen.
Het is voor de kinderen geweldig om te merken dat hun ouders weten waar zij op school mee bezig zijn.

Kleuterplein • Vervoer © Malmberg ’s-Hertogenbosch

Kopieerblad 20

Ouderbrief
Voertuigen in de omgeving

Overal in uw omgeving ziet u voertuigen: auto’s, brommers, fietsen, bussen. Neem eens de tijd om wat
langer bij een voertuig stil te staan. Benoem (belangrijke) onderdelen en laat uw kind eens ervaren hoe het is
om in een stilstaande auto, op een scooter of brommer te zitten. Bespreek met uw kind wanneer je zo’n
voertuig mag besturen. Bent u in het bezit van een rijbewijs? Bekijk dit dan samen met uw kind en vertel wat
u er allemaal voor hebt moeten doen. Maak ook eens een ritje met de bus, tram of trein.

Veilig oversteken

Een straat veilig oversteken is voor een kleuter moeilijk. Op deze leeftijd kunnen kinderen de afstand en de
snelheid van het aankomend verkeer nog niet goed inschatten. Verkeer dat van links en rechts komt, kunnen
ze niet tegelijk in de gaten houden. Doordat ze klein zijn hebben ze niet het overzicht dat een volwassene
heeft. Daarom is het belangrijk om afspraken met de kinderen te maken.
Afspraken:
• Voordat je gaat oversteken, stop je bij de rand van de stoep.
• Je kijkt naar links, naar rechts en weer naar links.
• Als er geen verkeer aankomt, mag je oversteken.
• Tijdens het oversteken blijf je goed op het verkeer letten.
• Steek recht over en ga nooit rennen.
• Steek als het kan over bij een zebrapad of bij een verkeerslicht.
• Steek nooit tussen geparkeerde auto’s over. Je kunt het verkeer dan niet aan zien komen en het verkeer
kan jou ook niet zien.
Oefen met uw kind het oversteken in verschillende situaties:
• Oversteken in een stille straat.
• Oversteken op een zebrapad.
• Oversteken bij een verkeerslicht.
Laat uw kind vertellen hoe dat moet. Corrigeer daar waar nodig is. Ga eens door de knieën en kijk op
ooghoogte van uw kind mee. U ziet dan wat uw kind ook kan zien.
Heel belangrijk: blijf herhalen dat uw kind altijd moet stoppen bij de stoeprand en nooit zomaar de weg op
mag lopen. Een kind is heel snel afgeleid en vergeet dan snel de regels van het oversteken.

Thuisopdracht Vervoer

Bij deze brief zit een werkblad. Met dit werkblad kunt u met de kinderen verkeersbingo spelen.
De verkeersbingo kan bij een wandelingetje door de wijk of tijdens een autorit gespeeld worden. Dat kan
zelfstandig (zonder wedstrijdelement) of met twee personen. Uw kind gaat op zoek naar de voertuigen,
verkeersborden en -tekens die op de kaart staan. Elk gevonden onderdeel wordt aangekruist op de bingokaart.
Als u er een wedstrijdje van maakt, spreekt u af: wie het eerst een rijtje heeft, of zelfs een volle kaart, wint.
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Werkblad voor thuis
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