
Thema: Op de fiets

Op de fiets?
Op de fiets!
Dan zie je nog eens iets! 

Is je kind gek op fietsen? Top! Hebben jullie het boek WilleWete: de fiets al gelezen? Wil
je kind nog meer verhalen lezen, zien of horen? We hebben meer tips voor jullie
verzameld. Allemaal verhalen die gaan over de fiets en fietsen. (Voor-)lezen, kijken,
luisteren, spelen en doen dus!  

MEDIATIPS VOOR THUIS



VOORLEZEN

Als je kind leert lezen, is het belangrijk dat hij of zij blijft lezen.
Lezen is ook leuk om te doen! Laat dat zien.

Boek: 
Fietsen, vloggen en volgen 

Schrijver: Vrouwke Klapwijk

De ouders van Jaron nemen hem mee op fietsvakantie. Het is best
leuk. Maar, wie is toch die vrouw die hen volgt? 

Zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.

Boek: 
Net als Einstein 

Schrijver: Anja Vereijken

De vakantie is voorbij. Joep moet op school weer lezen. Dat gaat niet
goed. Joep durft niets te zeggen. Dan ontmoet hij de oude meneer
Karel. Joep helpt Karel met zijn kapotte fiets. Joep weet alles over
fietsen. 

Zelf lezen vanaf ca. 7 jaar

https://www.jeugdbibliotheek.nl/catalogus/titel.428016979.html/fietsen--vloggen-en-volgen/


Huisje boompje Beestje
Aflevering: De fiets

Fahd heeft een nieuwe fiets. 
Hij gaat naar de fietsenmaker die laat zien hoe de fiets in
elkaar zit. De fietsenmaker heeft allerlei soorten fietsen
staan.

Bekijk het fragment HIER of scan de QR-code.

KIJKEN

Liever een filmpje kijken? 
Bekijk (samen) filmpjes over fietsen. 

De fietsprinses
Ca. 15 minuten 

In dit 'sprookje' komen verschillende
fietsen door de jaren heen voorbij. 

Bekijk het filmpje HIER of scan de QR-code.

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-fiets/#q=de%20fiets
https://schooltv.nl/video/de-fietsprinses-fietsen-door-de-jaren-heen/


Welk geluid maakt jouw fiets?

Als je fiets geluid maakt, is dat meestal niet goed. 
Er is dan iets kapot. 
Luister (samen) eens goed naar de fiets van je kind. 
Welk geluid maakt de fiets?  
Rammelt er niets? 
Gelukkig maar!

Daag je kind uit om muziek te maken met je fiets. Verzamel materiaal zoals knijpers en papier
en laat je kind kijken welk geluid je met je fiets kunt maken. 

Alles maakt geluid 
Dirk Scheele

Dirk maakt geluid met allerlei verschillende
voorwerpen, zoals... een fietsbel! 

Beluister het HIER op YouTube of scan de QR-code.

LUISTEREN

Laat kinderen ter afwisseling van het scherm vooral ook veel andere zintuigen gebruiken. Doe
je ogen dicht en gebruik je oren! Er valt zoveel te luisteren. 

https://www.youtube.com/watch?v=jumwY3P3MU8


Ouder en kind quiz
Veilig Verkeer Nederland

Wie kent de verkeersregels? 
Wie gedraagt zich het veiligst in het verkeer? 
Bekijk de quiz HIER of scan de QR-code. 
Speel de quiz met je kind! 

Lekker Crossen 

Laat je kind vooral ook lekker veel fietsen. Laat je kind
ontdekken wat je allemaal met je fiets kunt doen. Hoe het
voelt om op verschillende terreinen te fietsen. 

Ga bijvoorbeeld naar een autovrij plein in de buurt, een park,
een bos of een fietsparcours. Of zet zelf een parcours uit. 

Wie rijdt waar het snelste? Wie komt zonder te vallen aan?

SPELEN
Laat je kind lekker spelen met de fiets. Vertrouwd raken met je fiets en het verkeer is heel
belangrijk. Spelenderwijs lukt dat het best!

https://okq.vvn.nl/


Controleer de fiets

Pak de fiets.
Zijn de banden hard genoeg?
Doet het licht het? 

Ga daarna (samen) aan de slag. 
Schoonmaken, banden oppompen etc. 

Geen idee waar je naar moet kijken? Veilig Verkeer Nederland heeft een fietscheck! 
Bekijk het HIER of scan de QR-code.

Blijf fietsen

Als je hebt leren fietsen is het belangrijk om te
blijven fietsen. Zo kan je kind straks veiliger
alleen fietsen. Laat je kind de route bepalen en
ga (samen) op pad. Nog gezond ook!

DOEN

Onderhoud is belangrijk. Dus zorg goed voor je fiets. En: blijf fietsen!

https://fietscheck.vvn.nl/

