
Groep 3 gaat op reis 
 
‘Wie kan er raden waarover wij vandaag gaan werken?’ De juf kijkt de kring rond. 
Het blijft stil in de groep 3. 
 ‘Ik zal jullie helpen. Het gaat over reizen,’ zegt de juf. 
Reizen… Jelte denkt diep na. Hij steekt zijn vinger op. ‘Vakantie!’ 
De juf knikt. ‘Een beetje goed. Het heeft er wel mee te maken..’ 
‘Een trein,’ raadt Maria. 
‘Bijna geraden. Nog een tip: je gaat ermee weg als je heel ver gaat reizen.’ 
Nu schieten er opeens wel vier vingers omhoog. Jelte mag het zeggen. ‘Vliegtuigen!’ roept hij.  
De juf lacht. ‘Inderdaad, we gaan werken over vliegtuigen. Als je met het vliegtuig reist, komt daar 
een heleboel bij kijken. En daar zullen jullie van alles over leren.’ 
 
Dan gaan ze aan het werk. Een paar jongens binden lange stokken aan elkaar. Een paar anderen 
vouwen vellen grijs papier over de stokken.  Als de bel gaat, zijn ze klaar. Tevreden kijken ze naar 
boven. ‘Het is net een vleugel van een echt vliegtuig,’ zegt de juf trots. ‘Jullie hebben supergoed 
hebben. Vanmiddag gaan we nog iets maken.’ 
‘Wat dan, juf?’ vraagt Maria. 
‘Dat blijft nog even een verrassing,’ zegt de juf. 
 
’s Middags staan er allemaal dozen op de grond.  
‘Vanmiddag maken we een reiskoffer. Kijk, ik heb er één meegenomen.’ De juf trekt een grote, rode 
koffer in het midden van de kring.  
‘Hé, er zitten wielen onder,’ zegt Jan.  
‘Wat denk jij, Jan, waarom is dat?’ vraagt de juf. Jan weet het niet.  
Maria wel. ‘Dan hoef je je zware koffer niet te dragen.’ 
‘Kijk, aan het handvat zit een label. Daarop staat mijn naam en adres. Dat moet er altijd aanzitten.’ 
 
De juf heeft ook een doos ronde houtjes meegenomen, voor de wieltjes. De hele middag wordt er 
weer hard gewerkt. Aan het einde van de dag staan er twintig grote reiskoffers netjes op een rijtje.  
‘Wat een prachtig gezicht,’ zegt de juf. ‘Het lijkt hier wel een vliegveld. Maar weet je: voordat je een 
vliegtuig in mag, moet je eerst iets doen. Wie weet wat?’ 
‘Plassen?’ raadt Kees. De andere kinderen schieten in de lach.  
‘Betalen!’ zegt Sophie.  
‘Heel goed, Sophie. En als je betaald hebt, krijgt je een ticket. Daar staat op waar je heengaat. Maar 
je moet ook nog iets aan een soort politieagent laten zien. Wie weet wat?’ 
Alleen Anna’s vinger gaat de lucht in. ‘Een paspoort.’ 
‘Inderdaad. Kijk, ik heb hier een stapel papieren. Daarmee maken jullie morgen een paspoort en een 
ticket. Maar eerst mogen jullie kiezen waar je naartoe wilt vliegen.’ 
De juf pakt de grote wereldbol van de kast.  
‘Sophie, wijs jij maar aan waar je naartoe wilt.’ 
Sophie drukt haar vinger op de wereldbol.  
‘Spanje,’ leest de juf. ‘Jij boft, Sophie, daar is het nu lekker warm.’ 
Maria kiest Amerika. ‘Dat is een eind vliegen. Helemaal over de oceaan,’ zegt de juf. 
Dan mag Jelte. Hij kiest de witte plek bovenop. 
‘De Noordpool, nou Jelte, jij durft hoor!’ zegt de juf. ‘Jij moet zeker niet vergeten extra dikke kleren 
aan te trekken.’ 
Dan moeten ze opruimen, de schooldag is alweer voorbij.  
‘Ik heb nu al weer zin in morgen, juf,’ zegt Maria als ze haar jas aan trekt. 
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