Ouderbrochure ‘Broem tingeling!’
De wereld van uw kind wordt steeds groter. Merkt u ook dat het steeds meer gaat letten op wat er om
hem of haar heen gebeurt? En dat ook steeds beter gaat begrijpen? Buiten in het verkeer
bijvoorbeeld. Sommige kinderen zitten stilletjes om zich heen te kijken als ze met u meerijden in de
buggy, op de fiets of in de auto. Intussen nemen ze alles in zich op. Andere kinderen wijzen, vragen
en praten met u over van alles en nog wat dat ze zien.
Echte verkeersdeelnemers zijn jonge kinderen nog niet. Hoewel, met u samen maken ze wel degelijk
deel uit van de groep voetgangers, fietsers en autorijders die zich aan veiligheids- en verkeersregels
moet houden. Uw kind raakt zo op een vanzelfsprekende manier vertrouwd met de regels en de
routines in het verkeer. Het zal zich steeds bewuster worden van hoe mensen zich op straat en
onderweg gedragen, en wat de gevaren zijn.
In de speelgoedkist van veel peuters zijn allerlei
speelgoedvoertuigen te vinden, zoals autootjes, bootjes en
vliegtuigen. Er is misschien een trein met wagons om blokken
in te laden en een brandweerwagen, een hijskraan of een
kiepauto waarmee ze spelen in de zandbak. Voor veel
kinderen is dit favoriet speelgoed. Buiten op straat zien ze al
die voertuigen in het echt en het groot.
Het Piramide-project waar we in deze periode aan werken, sluit op een speelse manier aan bij wat uw
kind meemaakt in het verkeer en met de vervoermiddelen die het dagelijks om zich heen ziet. We
spelen met speelgoedvoertuigen, fietsen op namaakwegen en we oefenen hoe je goed moet
oversteken. Uw kind leert versjes en liedjes en heel veel woorden en begrippen die met verkeer te
maken hebben.

Doet u thuis mee?
Wat ziet uw kind in de directe omgeving van het eigen huis
van het verkeer? Misschien staat uw kind meteen op een
stoep langs een drukke weg als u samen de deur uitstapt.
Of begint de drukte een paar straten verderop pas, als u
samen een boodschap doet of naar de gastouder gaat.
Misschien is het heel rustig in uw straat en rijdt het verkeer
er langzaam. Behalve de auto’s en fietsen zullen er
bestelbusjes passeren en zal uw kind de vuilniswagen
goed kennen. Ga eens samen kijken wat er zoal op straat
of op het kruispunt in de buurt voorbijkomt. Hoe heten die voertuigen allemaal? Waar zouden ze
naartoe gaan en zien ze wie de auto’s besturen? Zie je ook een bus of een tram, motors of scooters
en zijn er fietsen met boodschappentassen, kinderzitjes of een fietskar?
U zult vaak uw handen vol hebben als u moet oversteken met uw kind, lopend of in de buggy. U heeft
vaak tassen bij u en misschien nog een kind. U moet letten op het verkeer, het verkeerslicht en op de
andere mensen waar u niet tegenop wilt botsen. Uw kind leert ervan als u op zo’n moment vertelt wat
er gebeurt en wat u verwacht van uw kind: Nu moeten we goed stilstaan bij de rand van de stoep. De
auto stopt al, zie je dat? Zou die fiets ook stoppen? Ja hoor, hij staat stil. Nu is het licht groen. Kom,
daar gaan we naar de overkant. Goed mijn hand vasthouden. We moeten goed doorlopen en mogen
niet stil blijven staan. Als uw kind dit vaak door u hoort vertellen, wordt de manier waarop u samen
veilig oversteekt een vanzelfsprekendheid.
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Wat ziet uw kind onderweg allemaal als het meerijdt op de fiets of in de auto? Vraag uw kind om te
vertellen. Vertel over het fietspad en de stoep, de kruispunten en verkeerslichten, de overweg en de
brug. Vertel waarom u zachtjes moet gaan rijden en stoppen en wanneer u weer door kunt rijden.
Misschien vliegt er een vliegtuig in de lucht of is er een sirene te horen. Als u over stille wegen rijdt,
tussen landerijen door of door het bos, klinkt het buiten allemaal heel anders en is het niet druk.
Veel peuters zijn nog nooit met een trein of bus (tram, metro) mee
geweest. Verzin eens een bestemming waar u samen met de trein of
bus naartoe gaat. Zo’n rit zal een hele ervaring zijn. Natuurlijk is het
extra leuk en leerzaam als dat gebeurt in deze projectperiode. Praat
samen over hoe dat gaat: kaartjes kopen en stempelen, wachten bij de
bushalte of op het perron, instappen, plaatsje zoeken, waar rijdt de bus
of trein allemaal langs, uitstappen. En wat is er te zien op het trein- of
busstation?

Wat baby’s en dreumesen graag doen
Baby’s en dreumesen bewegen graag. In de eerste jaren van hun leven doen ze allerlei inspanningen
om zich te leren verplaatsen: te rollen, te kruipen, te lopen. Ook vinden ze het heerlijk om
speelgoedauto’s en spullen te verplaatsen. Het zich bewegen of het vervoer van personen, voertuigen
en goederen, dat is ‘verkeer’.
Zorg voor spullen die uw oudere baby of dreumes kan verplaatsen.
Ook kunt u in uw woonkamer zorgen voor dikke kussens of andere veilige materialen om over te
klimmen of te klauteren.
U kunt een grote doos omtoveren tot garage door er deuren en ramen in te snijden. Zet een paar
grote auto’s klaar en kijk wat er gebeurt.

Voorlezen
Het boekje ‘Rijden met muis’ is een kartonnen boekje over het bekende boekfiguur Muis. Muis
bestuurt de trein, een tractor, een auto, een brandweerauto en een vliegtuig.
U kunt het boek ‘Rijden met muis’ samen met uw oudere baby of dreumes bekijken.
Met een baby bekijkt u het boekje op schoot. Als de baby naar een plaatje kijkt, vertelt u wat Muis doet
en maakt u het geluid dat erbij hoort.
Voor uw dreumes zal het een spelletje zijn om op zoek te gaan naar dat ene spannende voertuig.
Misschien verwacht uw dreumes dat u het geluid maakt dat bij het voertuig hoort of roept het zelf al
enthousiast: Toet,toet, tjoeketjoek en ta-tie.
Voor meer voorleestips: www.boekstart.nl
Verkeer
Cousins, Lucy (2001) | Rijden met muis | Uitgeverij
Leopold
Het boekje 'Rijden met Muis' is een kartonnen boek over
het bekende boekfiguur Muis. Muis bestuurt de trein,
een tractor, een auto, een brandweerauto en een
vliegtuig. Ze rijdt op haar fiets en neemt al haar
vriendjes mee in de bus. Onderweg ontmoet Muis
dieren en sommige dieren en soms een vriendje rijden
met haar mee. Bij ieder voertuig staat een regeltje tekst
en het toepasselijke geluid.
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Wat peuters graag doen
Speel eens mee met uw kind als het bezig is met de speelgoedautootjes, de trein, karren en blokken.
Soms blijven kinderen steeds hetzelfde spel spelen en komen ze niet op nieuwe spelideeën. Verzin
weggetjes op de grond, tussen rijen blokken door. Verzin een bestemming voor een auto aan de
andere kant van de ruimte. Er moeten pizza’s bezorgd worden of pakjes weggebracht. Laat uw kind
een traject afleggen met voertuigen over zogenaamde kruispunten. Laat files ontstaan en
wegwerkzaamheden uitvoeren. Verzin en speel wat er gebeurt bij een overweg en een brug, een
vliegveld en een parkeerterrein. U zult zien dat deze ideetjes later door uw kind worden gebruikt
wanneer het weer alleen speelt.
Heeft uw kind veel interesse in voertuigen? Zoek dan samen eens plaatjes en foto’s op van zijn
lievelingsvoertuigen. Zoek ze samen op internet en print ze uit. Maak een boek door de platen op
losse vellen te plakken en in insteekhoezen te doen. Zo kan de map steeds veranderen en worden
uitgebreid.
Een versje: Oversteken doe je zó!
Elly van der Linden
sta stil op de stoep
keurig bij de rand
je geeft papa of mama
heel goed een hand
als papa of mama zeggen:
‘kom, nu kunnen we gaan’
begin je weer te lopen
en moet je niet blijven staan

Een liedje: De wielen van de bus
Engels kinderlied

Maak de gebaren mee en varieer de tekst:
De deuren van de bus doen ‘tss, tss, tssss’ …
De claxon van de bus doet ‘toet toet toet’ …
De remmen van de bus doen ‘ieieh, ieieh, ieieh’…
De motor van de bus doet ‘broem, broem, broem’ …
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Voorlezen
Bij de gastouder wordt tijdens het project een speciaal boek over verkeer voorgelezen. Dat gebeurt
niet één keer maar meerdere keren. Zo leert uw kind het verhaal goed kennen. Maar niets is zo fijn
voor uw kind als het thuis ook nog eens door u wordt voorgelezen. Uit hetzelfde boek!
Het prentenboek over verkeer waar uw kind uit wordt voorgelezen is:
Betty Sluyzer en Pauline Oud  Tijn op de fiets  Uitgeverij Mercis
Publishing-Kimio
Tijn en mama gaan samen naar de markt en naar opa en oma. Op de
fiets. Tijn mag voorop in het fietsstoeltje en de beer mag ook mee. Mama
moet goed opletten, want er zijn veel auto’s. Als ze moet stoppen voor het
stoplicht zwaait Tijn naar de chauffeur van een vrachtwagen. Nadat ze op
de markt aardbeien hebben gekocht gaat de reis verder. Tijn ziet een trein
passeren bij de overweg en als ze langs het water rijden vaart er een boot
voorbij. Hoog in de lucht gaat een vliegtuig. Dan zijn ze bij opa en oma. En
kijk eens, wat heeft oma voor Tijn? Een loopfiets. Dag Tijn!
Nog meer prentenboeken over het thema ‘verkeer’ om thuis voor te lezen:
• Annemarie van der Heijden  Joppie en zijn auto’s  Uitgeverij Clavis  Eenvoudig
prentenboekje
• Betty Sluyzer  Auto’s op de weg  Uitgeverij Mercis/Kimio  Kijk- en zoekboekje met verhaaltje
• Judy Hindley  De grote rode bus  Uitgeverij Gottmer  Prentenboek met grappig verhaal
• Lucy Cousins  Muis rijdt en vaart en vliegt  Uitgeverij Leopold  Boek met beweegbare
elementen en flapjes
• Geen auteur Voertuigen. Mijn eerste kijkboekje  Uitgeverij Van Goor  Informatief fotoboekje
• Matthijs Immink & Nathalie Faber  Vervoersdingen  Uitgeverij Gottmer  Informatief fotoboekje
• Kathleen Amant  Anna in het verkeer  Uitgeverij Clavis peuter
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