
 

 
 

Straat en stoep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto wil graag op Sassa’s fiets fietsen maar Sassa vindt dat hij daar nog te klein 

voor is. Dan gaan Toto en Sassa spelen dat ze aan het fietsen zijn. Koning Koos 

speelt politieagent.  

Moeilijke woorden: 

Fietsen, rijden, achterop, groot, klein, agent, auto, doorrijden, politieauto. 

Voor het kijken: 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Bespreek met de kinderen waarom er een 

stoep is. Het is gevaarlijk om op de straat te lopen want daar rijden auto’s. Voor 

mensen die fietsen is er een fietspad. Zouden ze in Het Zandkasteel ook kunnen 

fietsen?  

Doe-activiteiten: 

Verkeersplein 

Teken op de speelplaats met stoepkrijt een groot kruispunt. Teken een stoep, een 

weg en een zebrapad. Maak met de peuters een klein wandelingetje. Kijk, nu lopen 

we op de stoep. Zullen we oversteken? Weten jullie waar dat moet? Ja, bij het 

zebrapad! Nu moeten we eerst links kijken en dan rechts… nog een keer links… 

lopen maar! 

 

 



 

 
 

Prentenboek: 

Met opa op de fiets 

Stefan Boonen en Marja Meijer 

Uitgeverij Clavis, 2004 

ISBN 90 448 0281  

Isa is dol op haar opa en vindt het heerlijk om iets alleen met hem te doen. Vandaag 

gaan ze samen fietsen. Isa bij opa achterop. Net op het moment dat ze wegrijden 

horen ze iemand roepen. Isa zit niet lang meer alleen bij opa op de fiets... 

Na het verhaal: Instappen! 

Maak in de kring van stoeltjes een denkbeeldige bus. Zet telkens twee stoeltjes 

naast elkaar in een rij. Ga zelf vooraan zitten en speel voor buschauffeur. Broem 

broem! Wie gaat er me mij mee? Laat de kinderen één voor één instappen. 

Goedemorgen! Waar gaat de reis naartoe? Zo, even een kaartje kopen. Stap maar 

in! Wat zien jullie allemaal buiten? Nu gaan we wat harder rijden. Broeoeoeoem! En 

nu gaan we even stoppen. Hehe, even de benen strekken! 

 

  Afbeelding: Marjolein Krijger 


