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VERKEER 

 

 

1. Pimp je fiets 

Onze fiets kan er terug als nieuw uitzien! Hoe dan? 

 

- Lintjes aan het stuur 

Neem twee elastieken die perfect passen rond beide uiteinden van het stuur.  

Knoop nu een heel aantal mooie linten aan de elastiek. 

Bevestig de elastiekjes aan het stuur… KLAAR! 

 

- Gepersonaliseerde fietsmand 

Neem een kartonnen bakje en personaliseer het met jouw favoriete knutselmateriaal. 

Twee gaatjes aan één zijde van het bakje en met twee strips, een touwtje of elastiek maak je het 

makkelijk vast aan het stuur. 

 

- Speelkaarten tussen de spaken 

Een ‘gouwe ouwe’: met wasknijpers bevestig je speelkaarten aan de wielen. Jouw fiets maakt plots 

een heel stoer geluid! 
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2. Wie is wie in dit verkeersdorp? 

In ons verkeersdorp heeft iedereen zijn taak. Wie wordt de politie die steeds een oogje in het zeil 

houdt? Wie wordt de brandweerman die steeds klaar staat om te helpen? En wie brengt als trouwe 

postbode telkens weer de brieven naar het juiste adres? Bekijk snel hoe je iedereen superleuk kan 

verkleden! 

 

De politieman/-vrouw van dienst 

DE OUTFIT 

- De politiepet.  

Kleur de witte zonneklep in het blauw en maak je eigen politie-embleem erop. 

 

- Maak een seinbord.  

Neem een witte kartonnen schijf. Kleur in het midden een grote rode bol en maak de zijkanten 

wit. Bevestig een lege keukenrol aan de kartonnen schijf. 

 

- Maak de politie-fietsvlag en hang die aan jouw fiets. Zo val je meteen op in het verkeer. 

Gebruik hiervoor het sjabloon van de fietsvlag. Kleur het in, knip het uit en hang die aan de 

bagagedrager van je fiets of aan het stuur van je step. 

 

 

Heb je nog een fluohesje en  een fluitje? Dat maakt jouw politie-outfit helemaal af. 

 

 

DE ACCESSOIRES 

- Bekeuringen: gebruik de voorgedrukte boetes om overtreders snel een geldboete te geven. 

- Badge: neem het sjabloon van de badge en knip het uit. Kleef er aluminium folie over en  

kleef een politiester er op. 

- Vingerafdruk-materiaal: zorg ervoor dat je altijd een schrijfpotlood en notitieboekje bij de 

hand hebt. Zie je een boef, dan kleur je een vierkantje in met jouw schrijfpotlood en wrijf je de 

boef zijn vinger over dit stuk. Neem daarna een afdruk door de boef zijn vinger op een wit 

stukje te drukken. 

- ‘Gezocht!’-affiche: teken jij de gezochte boef op een affiche? Zo zoekt iedereen in ons 

verkeersdorp mee naar die misdadiger. 
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De Brandweer 

DE OUTFIT 

- De brandweerhelm: kleur de witte zonneklep in het rood en zet je eigen brandweer-embleem 

erop. 

 

- Maak de brandweer-fietsvlag en hang die aan jouw fiets. Zo gaat iedereen snel uit de weg bij 

een noodgeval 

 

Heb je nog een fluohesje, laarzen of een brandweerspuit? Dat maakt jouw brandweer-outfit 

helemaal af. 

 

 

DE ACCESSOIRES 

- Brandverslag: vul je nog even het brandverslag in? Zo weet iedereen welk noodgeval je net  

oploste. 

- Badge: neem het sjabloon van de badge en knip het uit. Kleef er aluminium folie over en maak 

er een brandweerlogo op. 

 

 

De Postbode 

DE OUTFIT 

- De postbodepet: kleur de witte zonneklep in het rood en zet je eigen Post-embleem erop. 

- Maak de post-fietsvlag en hang die aan jouw fiets. 

- Had je al het fietsmandje gemaakt? Dat is perfect voor al die brieven in te bewaren tijdens je 

postronde. 

 

DE ACCESSOIRES 

- Maak je eigen postzegels. Die brieven worden nu nog mooier! 

- Neem het sjabloon van de postkaart erbij. Knip ze uit, kleef ze dicht en maak je eigen 

postkaart. Wie van de buren krijgt dit prachtig kunstwerk in de bus? 
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3. Maak je eigen verkeersdorp 

 

Nu iedereen zijn rol heeft en er helemaal top uitziet, kunnen we ook de speelstraat tot een echt 

verkeerspark omtoveren.  

 

- Wegmarkeringen 

Gebruik het stoepkrijt om de juiste richting aan te duiden. Teken een rondpunt,  

haaientanden en parkeerplaatsen.  

 

- Verkeersborden en verkeerslichten 

Neem een kartonnen schijf en kleur deze in zoals een echt verkeersbord. Neem een lege 

keukenrol en bevestig die aan jouw zelfgemaakt verkeersbord.  

 

- Huizen en winkels 

Tekenen jullie ook met stoepkrijt waar het postkantoor, de winkel, het politiekantoor, de 

brandweer, het tankstation of de carwash is? 

 

 

Hebben jullie deze week de grote verkeersbox?  

Dan vind je daar heel wat échte verkeersborden en -lichten in! Ook een tankstation, een 

slagboom en scooterborden zijn deze week allemaal voor jullie. 
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