
Jij bent niet de eerste leerling die naar een nieuwe school gaat. Heel veel leerlingen gingen je voor.  

Al die brugklassers moesten de nieuwe route naar school leren kennen. Zij geven je tips!

van brugklassers

1.  

Lees de tips van de brugklassers.

Wat ik erg gevaarlijk vind in het verkeer is haast. 

Zorg dat je altijd ruim de tijd hebt. Je hoeft dan 

niet te rennen, of snel over te steken, of op je fiets 

te racen. En je hebt de tijd om goed om je heen 

te kijken en te reageren op het andere verkeer. 

Door haast ben ik een keer tegen een openstaande 

autodeur gereden! Geen aanrader ;-)

Als ik met een oortje in naar muziek luister  

op de fiets, droom ik altijd weg. Als dan iemand 

met zijn fietsbel belt, ben ik altijd heel erg blij, 

zodat ik weet dat ik niet naar links moet gaan. Ik 

vind het daarom zo gek dat dan sommige mensen 

boos worden als ik bel. Het is gewoon voor je 

eigen veiligheid.

Oogcontact is erg belangrijk in het verkeer, dan 

weet je namelijk 100% zeker dat de ander jou 

ook heeft gezien! Als ik op de fiets zit en niet 

zeker weet of de chauffeur me heeft gezien, 

steek ik altijd even m’n duim op. Ik krijg altijd een 

duim of een glimlach terug, leuk toch?

Soms is het moeilijk om rustig te blijven  

in het verkeer. Zeker in de grote steden denkt 

iedereen aan zichzelf. Probeer toch altijd te denken 

aan de regels, ook als anderen dat niet doen. 

Daarmee maak je het voor jezelf in ieder geval  

zo veilig mogelijk.
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4. Naomi

3. Lisa

2. Michiel
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Wat ik heel belangrijk vind, is dat fietsers aan 

de goede kant van de weg (en op het fietspad) 

moeten fietsen! Ik kwam een keer de bocht om 

en botste bijna tegen iemand op die aan de 

verkeerde kant fietste! Dat had heel vervelend 

kunnen aflopen!

Op een mooie middag fietste ik door Amsterdam. 

Ik stond bij het verkeerslicht stil en was wat aan het 

dromen. Opeens viel ik van mijn fiets. Door het dromen 

lette ik helemaal niet meer op het verkeer. Ik schrok 

daarvan en vanaf dat moment probeer ik veel beter op 

te letten en scherp te blijven, ook als ik stilsta.

2.  

In ieder verhaaltje zit een tip. Schrijf de tips kort in je eigen woorden op.

Tip 1: 

Tip 2: 

Tip 3: 

Tip 4: 

Tip 5: 

Tip 6: 

3. Wat is de beste tip die je hebt gekregen?

Omcirkel die tip.

Verder lezen?
Wil je meer weten over het leven als brugklasser? Lees dan deze leuke boeken.

5. Tess

6. Henry

Cito-stress, 
turntoppers en 
brugpiepers 
Gonneke Huizing

Alaska 
Anna Woltz

Hoe overleef ik  
de brugklas? 
Francine Oomen

Brugklassers! 
Caja Cazemier,  

Karel Eykman,  

Martine Letterie


