
Complimentje 
   in het ‘verkeer’ 
Regels zijn super belangrijk in het verkeer.  

Maar hoe je je gedraagt is ook iets waard.  

Heerlijk als iemand je voorlaat, toch?  

Maak je eigen blije verkeersborden met behulp 

van deze vrolijke sjablonen en gebruik ze om 

de kinderen te laten weten dat ze zich netjes 

gedragen in het ‘verkeer’ (of laat ze deze 

vriendelijke borden zelf gebruiken zodat ze

                elkaar complimentjes kunnen geven).

JE HEBT NODIG: karton (bijvoorbeeld de doos van een bestelling), dit sjabloon, een schaar en lijm.  
HOE GA JE TE WERK? 1. Kleur het sjabloon in. 2. Plak het volledige blad op een stuk karton. 3. Knip het verkeersbord 
langs de stippellijn uit. En klaar is je eigen blije verkeersbord! Dubbelzijdig verkeersbord? Gebruik dan 2 sjablonen 
van dezelfde vorm. Knip na stap 1, 2 en 3 het tweede sjabloon uit langs de stippellijn en plak deze op de achterzijde 
van het resultaat van stap 1 t/m 3.
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blijeblije
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