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Leerdoel
verhaalbegrip en kennis van de wereld: 
informatie halen uit een boek

Materialen
Wille wete: de wereld Op reis met de auto
Pierre Winters & Tineke Meirink, uitgeverij Clavis
ISBN: 9789044813937

©  2011 Clavis uitgeverij, Op reis met de auto. Tekst Pierre 
Winters, illustraties Tineke Meirink.

De informatieve boeken van de serie Willewete 
van uitgeverij Clavis zijn uitermate geschikt om 
in uw kleutergroep te gebruiken. Speciaal voor 
het Kleuterplein thema Vakantie belichten we 
het boek ‘Op reis met de auto’.

Voorbereiding
Het verhaal Op reis met de auto gaat over 
Sam die met zijn familie op reis gaat. Tijdens 
de reis van Sam worden er verschillende 
zaken besproken. De opkomst van de auto, 
de verschillende soorten auto’s, verschillende 
soorten wegen, navigeren, de verkeersregels 
en de verschillende hulpdiensten. Naast het 
verhaal bevat het boek versjes, spelsuggesties, 
een miniquiz en een stripverhaal. Bekijk vooraf 
waar u het accent wilt leggen, in relatie tot 
onderstaande tips.

Inleiding
Lees het verhaal voor en bekijk het boek samen 
met de kinderen. Maak eventueel gebruik van 
enkele suggesties uit de activiteit Interactief 
voorlezen op pagina 19 van Kleuterplein thema 
Vakantie.

Kern
Vouw de plaat in het midden open. Bekijk 
deze samen met de kinderen en bespreek de 
verschillende voertuigen.
Maak een tabel waarin de kinderen kunnen 
aangeven hoeveel auto’s, vrachtwagens en  
campers er te zien zijn op de plaat. Laat de 
kinderen eventueel met echte auto’s dat aantal 
neerzetten. Dit is een variant op de activiteit 
Voertuigen aan de wand op pagina 20 van het 
thema Vakantie.
Tel eventueel nog de auto’s op kleur. Van welke 
kleur zijn er de meeste auto’s?

Vakantie: op reis met de auto
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Afsluiting
Bespreek alle items in de plaat waar een pijl bij staat. Kijk bij het woordweb of deze woorden ook op 
de plaat staan.
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