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Maya heeft een broertje gekregen. Morgen mogen Fay en Mirte 
op visite komen om naar de baby te kijken. Nu lopen ze met de 
moeder van Mirte door de winkelstraat, op zoek naar een mooi 
cadeautje.
“Ik koop een computerspel,” zegt Mirte. 
“Dat is toch geen cadeau voor een baby!” zegt haar moeder, 
“Wat dacht je van sokjes?”
“Hmpf, wat is er nou leuk aan sokjes? Sokjes zijn saai!” mokt 
Mirte.
“Kijken jullie dan zelf maar even rond voor iets leuks,” zucht de 
moeder van Mirte.

De meiden rennen van de ene winkel naar de andere. 
Gelukkig rijden er in de winkelstraat geen auto’s. Het is een 
voetgangersgebied. Dat betekent niet, dat er helemaal geen 
verkeer is. Als Mirte terug naar haar moeder wil rennen, klinkt 
er ineens een piep-geluid. Een vrachtwagen komt achteruit de 
straat inrijden. “Zo, ik schrok joh!” zegt Mirte als ze weer bij 
haar moeder staat. 

“Ook als er geen auto’s rijden, moet je blijven opletten, Mirte,” 
zegt haar moeder.  “Bovendien mogen de vrachtwagens die 
spullen komen brengen naar de winkels, hier wèl rijden.”

Wanneer ze de hoek omgaan, staat daar ineens een grote 
brandweerwagen, midden op het pad! De brandweermannen 
hebben met een speciale sleutel de paaltjes op de weg naar 
beneden laten zakken, zodat de wagen er door kan.
“Wow, er is ergens brand,” zegt Fay. 
“O jee,” zegt Mirtes moeder. “Dan lopen wij snel door. Dat vind 
ik griezelig.”

Maar het lijkt wel  of de brandweermannen geen haast hebben. 
Ze lopen rond een boom en wijzen en lachen. Niemand pakt de 
spuit! De meiden blijven toch nieuwsgierig staan kijken.
“Nou ja,” zegt Mirte. “Wat zou er toch zijn?” 
Een van de mannen zet een ladder tegen de boom. En dan ziet 
Fay het ineens: “Kijk, daar! Een kat in de boom!”
“Ach, zegt Mirte, “Dat is zielig. Nu durft hij er niet uit!”

“Ik denk dat de brandweermannen hem juist komen redden,” 
zegt Mirtes moeder.

Als de brandweer man net bovenaan is gekomen, neemt de kat 
ineens een grote sprong en landt zo -floep- op straat.
De brandweerman kijkt beteuterd. Fay en Mirte moeten er om 
lachen.

Ineens roept Fay: “Ik weet al wat we kunnen kopen voor het 
broertje van Maya: een brandweerpop!”
“Ja!” roept Mirte. “Een pop is een leuk cadeau voor een baby!”
“Dat is een goed idee,” zegt haar moeder. “Nou hup, naar de 
speelgoedwinkel dan maar!”

In de klas
- Lees het verhaal met de leerlingen of speel het automatisch af op het 

digitale schoolbord.
- Bespreek na. Waarom moet je niet achter, vlak voor of aan de zijkant 

van een vrachtauto langslopen/fietsen? Wat is de dode hoek? Wat is een 
sirene? Waarom hebben hulpdiensten sirenes en zwaailichten?

- Bekijk de plaat met de leerlingen
 Benoem de verschillende verkeersbegrippen aan de hand van de 

begrippenwolk en stel verdiepingsvragen. Mag de brandweerauto daar 
staan? Waarom moet je niet heel dichtbij gaan kijken? Waar zit het 
zwaailicht van de brandweerauto? Wat zien jullie nog meer op de plaat?

- Klik in de digitale versie van de verkeerskalenderplaat op Doen! en ontdek 
samen met de leerlingen de verschillende interactieve elementen in de 
plaat. Bekijk ook eerder uitgebrachte platen over dit thema op 

 www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

Praktijkoefening
- In de gymzaal of op het schoolplein: Laat de kinderen spelen dat ze de 

bestuurder zijn van een politieauto, brandweerauto, ambulance. Bevestig 
een foto van een politie-,brandweer- of ziekenauto op buik en rug. Deze 
zijn op www.schoolopseef.nl/verkeersplaten terug te vinden. De auto’s 
rijden met sirene door de straat en de overige kinderen (voetgangers) 
wachten en geven voorrang. Daarna mogen ze oversteken. Wissel 
regelmatig tot alle kinderen een autobestuurder zijn geweest.

- Gebruik de tijd tijdens een wandeling of buitenspelen om eens met de 
leerlingen te luisteren naar de geluiden in het verkeer. Het toeteren van 
een auto, het tringelen van een fietsbel, het piepen van een vrachtwagen 
die achteruit rijdt, enz.

Voor de ouders:
Ook voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare 
gedrag van kinderen in het verkeer. Vooral bij harde geluiden en 
in onverwachte situaties reageren zij primitief.  Informatie voor de 
ouders staat op de site www.schoolopseef.nl in de vorm van algemene 
achtergrondinformatie over het thema en kant-en-klare teksten en illustraties 
bij deze kalenderplaat. Deze brieven kunt u overnemen in de schoolkrant 
of nieuwsbrief van de school of naar aanleiding van het thema aan de 
leerlingen mee naar huis geven.
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Hoofdthema:
hulpdiensten en grote wagens
Subthema’s:
dode hoek, geluiden en signalen 
in het verkeer

oktober

Een kat in de boom!

Ze lopen rond een boom en wijzen en lachen. Niemand pakt de 

Een van de mannen zet een ladder tegen de boom. En dan ziet 

BEGRIPPEN: brandweerauto, zwaailicht, wiel, autospiegel, stoep, scooter, 
voetganger, verkeersbord, ladder, paal
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