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De afgelopen weken hebben de kinderen op speelse wijze verkeerslessen gevolgd. U heeft vast wel 
de werkjes op de groep gezien of de verhalen van de kinderen gehoord. We zijn enthousiast over de 
themakist die we gekregen hebben, met spelmateriaal, lessuggesties, posters en ouderfolders.  
 

De themaweken zijn afgesloten met een ouderbijeenkomst. Op deze bijeenkomst waren er 
praktische tips over de verkeersveiligheid en de verkeersopvoeding van de kinderen. Vooral de 
beperkingen van kinderen in het verkeer, waren een eye-opener. Ook voor verkeersopvoeding geldt 
“jong geleerd is oud gedaan”. Dat betekent veel oefenen met uw kind. Kinderen leren van en 
imiteren het gedrag van hun opvoeders. Geef dus altijd het goede voorbeeld. 

Doe de quiz en leer over de beperkingen van kinderen in het verkeer 
Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om te komen naar de ouderbijeenkomst of wilt u de 
informatie doorgeven aan andere familieleden? Wij hebben een korte online-quiz gemaakt met 
materiaal uit de ouderbijeenkomst. U kunt deze quiz bekijken via:  
https://verkeerslokaal.nl/vl-ouderquiz/  
Wanneer deze link niet werkt, kunt u deze kopiëren en plakken in uw internetbrowser. 

Film 
Leer meer en  
Bekijk onze film over beperkingen van 
kinderen in het verkeer. 
 
 
 
 

 

Meer informatie 
Jongleren in het verkeer wordt u aangeboden door  
 
Op www.jonglereninhetverkeer.nl vindt u meer informatie. Via onze Facebookpagina Jongleren in 
het verkeer geven wij tips en houden wij u op de hoogte over gewijzigde regelgeving. 

 

Een moeder na afloop van een bijeenkomst:  “Ik realiseer me nu dat ik eigenlijk overschat 
wat mijn kinderen al kunnen. Dat ze niet uit hun ooghoeken kunnen kijken en moeite hebben 
met geluid in het verkeer wist ik niet. Ook dat het inschatten van afstand en snelheid nog tot 
een jaar of 9 lastig blijft was nieuw voor mij. Met deze informatie kan ik ze beter begeleiden 
in het verkeer.” 
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Thuis oefenen 
Door buiten samen met uw peuter aandacht te besteden aan ‘verkeer’ zorgt u ervoor dat uw kind 
nog meer leert van dit project.  

Samen met uw kind in het verkeer 
Ga vaak met uw kind het verkeer in 
Ga met uw kind te voet en op de fiets naar school of supermarkt, naar familie en vrienden. Zo neemt 
uw kind vanaf het begin actief deel aan het verkeer. Uw kind leert spelenderwijs hoe het zich als 
voetganger en fietser moet gedragen (op de achterbank van de auto is een kind veel passiever en 
leert daardoor minder). 
 
Praat onderweg over wat u doet en ziet op straat 
Benoem al die kleine dingen die voor u vanzelfsprekend zijn, maar 
voor uw kind nieuw.  
 
Geef altijd het goede voorbeeld 
Uw kind houdt u goed in de gaten. Het vertrouwt blindelings op u en zal uw gedrag nadoen. Zowel 
het goede als het foute gedrag! 
 
Zorg voor regelmaat en herhaling 

Kinderen houden van regelmaat en herhaling.  
En …. kinderen leren door herhaling. Zet uw kind op de fiets en in de auto 
altijd vast! Neem vaste routes. Steek over op vaste plekken en volgens een 
vast ritueel: 
 stoppen bij de stoeprand; 
 hand vast; 
 samen naar links-rechts-links kijken; 
 oversteken en ondertussen op blijven letten. 
 

Oefen eenvoudige verkeersregels 
Peuters vinden het leuk om opdrachten uit te voeren en te oefenen met verkeersregels, zoals: 
• op de stoep lopen; 
 samen uitkijken voor het oversteken; 
 wachten voor rood licht, doorlopen als het groen is. 
Houd er rekening mee dat peuters nog onbetrouwbaar zijn! Blijf dus altijd vlak achter of naast uw 
peuter lopen en loop zelf aan de straatzijde. Laat een peuter wel mee denken, zeggen, voordoen 
wanneer erover gesproken kan worden of hoe een bepaalde situatie moet worden aangepakt. Geef 
uw peuter complimenten als het goed gaat! 
 
Doe af en toe speciale dingen 
Ga bijvoorbeeld met uw peuter naar de bushalte. Wacht op de bus en vertel wat u aan het doen 
bent. Ga samen een stukje met de bus en praat over wat u doet en ziet onderweg. 

 Samen een boek over het verkeer lezen 
Lees samen een boek of lees voor en praat over het verhaal.  

 Samen met u peuter een verkeersspelletje spelen 
Speel thuis alsof u in een auto of op een fiets rijdt; u komt allerlei situaties  
tegen (overstekende mensen, een stoplicht, een file, een parkeerplaats,  
spelende kinderen enzovoort). 
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Knutselen met uw kind 
Een stoplicht plakken 
Neem een vel papier. U kunt samen met uw kind rondjes tekenen en 
kleuren, maar er kunnen ook propjes van folders gemaakt worden. 
Plak de groene, rode en oranje propjes op een apart vel papier. 
Hiermee kunt u ook met uw kind een leuk verkeersspel spelen. 
 
Een auto knutselen met luciferdozen 
Neem 2 grote luciferdozen. Plak ze op elkaar. Verf of plak de dozen met leuke plaatjes of kleuren. U 
kunt hiervoor folders gebruiken. 
 
Een zebrapad knutselen 
Neem een vel papier. Verf samen met uw kind het vel zwart (waterverf). Knip een paar witte repen 
uit een wit vel papier. Plak ze samen op het zwart geverfde vel. Dan heeft u een zebrapad. Hiermee 
kunt u ook samen met uw peuter een verkeersspel gaan spelen. 
 
Een stopbord maken  
Neem een wit vel papier. Knip of kleur een rode cirkel. Plak deze op het vel papier. Dan heeft u een 
stopbord. Hiermee kunt u een leuk verkeersspel spelen. 
 
Van een grote kartonnen doos (bijvoorbeeld van een tv.), een auto bouwen 
Knip rondjes van papier en kleur ze in. Plak ze op de doos. Speel een leuk fantasiespel met uw kind 
 

Woordenlijst 
 
Zelfstandige naamwoorden Werkwoorden Overige woorden 
de stoep 
de straat 
de bus  
het zebrapad 
het verkeerslicht 
de fiets  
de weg 
de politieagent 
de politiepet 
de auto 
het vervoermiddel 
de trein 
de bus 
de vrachtauto 
de motor 
 
 

het vliegtuig 
de boot 
de rails 
de lucht 
het water 
de tram 
de taxi 
het station 
de halte 
de reis 
de rit 
de bestuurder 
de conducteur 
de chauffeur 
het kaartje 
 

oversteken  
uitkijken 
rijden 
lopen 
stoppen 
wachten 
in- en uitstappen 
spelen 
vliegen 
varen 
sturen 
vertrekken 
inladen 
vervoeren 
uitladen 

goed 
rood 
oranje 
groen 
pas op! 
buiten 
voorzichtig 
gevaarlijk 
veilig 
langzaam 
snel 
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Liedjes 
 

 
De wielen van de bus 
De wielen van de bus die draaien rond 
Draaien rond, draaien rond 
De wielen van de bus die draaien rond 
Als de bus gaat rijden 
 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Open en dicht, open en dicht 
De deuren van de bus gaan open en dicht 
Als de bus gaat rijden 
 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
Heen en weer, heen en weer 
De wissers van de bus gaan heen en weer 
Als de bus gaat rijden 
 
De lichten van de bus gaan aan en uit 
Aan en uit, aan en uit 
De lichten van de bus gaan aan en uit 
Als de bus gaat rijden 
 
De toeter van de bus gaat toet toet toet 
Toet toet toet, toet toet toet 
De toeter van de bus gaat toet toet toet 
Als de bus gaat rijden 
 
De mensen in de bus gaan op en neer 
Op en neer, op en neer 
De mensen in de bus gaan op en neer 
Als de bus gaat rijden 
 
De mama's in de bus die kletsen maar 
Kletsen maar, kletsen maar 
De mama's in de bus die kletsen maar 
Als de bus gaat rijden 
 
De kindjes in de bus gaan hobbel, hobbel, 
hobbel 
Hobbel, hobbel, hobbel, hobbel, hobbel, 
hobbel 

De kindjes in de bus gaan hobbel, hobbel, 
hobbel Als de bus gaat 
rijden  
De pappa's in de 
bus die slapen 
maar Slapen 
maar, slapen 
maar De 
pappa's in de 
bus die 
slapen 
maar 
Als de bus 
gaat rijden 
 De 
baby's in de 
bus gaan op 
en neer 
Op en neer, op en neer  
De baby's in de bus gaan op en neer  
Als de bus gaat rijden  
 
De buschauffeur zegt dag, dag dag 
Dag dag dag, dag dag dag 
De buschauffeur zegt dag dag dag  
Als de bus gaat rijden 
 

Oversteekliedje op de wijs van 
“Vader Jacob” 

Oversteken, oversteken  
Stoeprand stop, 
stoeprand stop  
Kijk naar alle kanten, kijk 
naar alle kanten  
Kijk, kijk, kijk  
Stop, stop, stop  

 
Oversteken, oversteken  
Let goed op, let goed op  
Kijk daar komt een auto, kijk daar komt een 
auto  
Stop, stop, stop  
Stop, stop, stop  
 
Oversteken, oversteken  
Let goed op, let goed op  
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Kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen 
auto  

Stap, stap, stap  
Stap, stap, stap 
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