
draf in de klas

Ben jij net als Bas en Lin boos? Ligt er veel troep op de 
weg? Gaat het verkeer heel hard langs je school? Of ligt 
er poep op het veld waar je speelt? Doe net als Bas en Lin. 
Maak een plan!
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Stap 1 – Wat is er mis?

Jij bent boos. Wat is er mis? Zeg het in één zin. 

Zoals: Ons veld ligt vol poep. Of: De auto’s rijden te hard 

langs de school. Zeg het in je klas. Vind je klas het ook 

stom? Dan kun je er met de klas iets aan doen. Dat is 

slim, want met veel ben je sterk. Dan zien ze je wel! Stap 2 – Hoe moet het wel?Jij bent boos. Maar heb je ook een plan? Hoe moet 
het wel? Zeg hoe het beter kan! Bedenk een tip voor 

op je doek. Zoals: Ruim de poep van je dier op. 
Of: Rij langzaam, want ik speel hier. Of: Doe je troep in een bak.
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Stap 3 – Maak een doek

Weet je een zin of een tip? Maak dan je doek. 
Heb je geen lap, zoals Bas en Lin? 

Neem dan een stuk karton. Verf daar je zin 
op. Of teken op je doek.

Stap 4 – Op pad!
Is je doek klaar? En dat van je klas ook? Hup hup! 

Ga naar het plein of het veld. Laat je doek zien. En laat je 
horen. Neem een fluit mee. Of roep wat er op je doek 

staat. Dan komen veel mensen kijken. Zo los je het op.  
En wie weet kom je zelfs in de krant!


