
www.jufmaike.nl 

 
 

De bus vertrekt 
 

Eva en Lars zijn bij de EHBO. 
Lars is helemaal nat. 
De mevrouw van de EHBO weet daar wel wat 
op.  
‘Kom maar naar binnen’, zegt ze.  
Lars krijgt eerst een glaasje ranja voor de 
schrik.  
Hij snift nog wat na, maar veegt snel zijn 
tranen weg. 
De mevrouw pakt een grote plastic bak.  
Ze zet ‘m op tafel. 
‘Dit is de gevonden voorwerpen bak’, zegt ze.  
‘En wees gerust, alles is gewassen. 
Je mag iets uitzoeken wat je aan kunt doen’. 
Lars en Eva zoeken twee setjes kleding uit.  
Dan kan Lars goed passen.  
Hij mag zich omkleden achter een scherm. 
Van het ene setje past hij de broek en van het 
andere setje past hij het shirt. 
Hij zoekt ook nog wat ondergoed uit, want 
zelfs dat was nat.  
Hij trekt de kleding aan en komt achter het 
scherm vandaan. 
‘Dat staat je goed!’ roept Eva.  
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Er verschijnt eindelijk weer een lach op het 
gezicht van Lars.  
‘Moet ik de kleding zelf terug brengen?’ vraagt 
hij aan de mevrouw. 
‘Nee hoor, niemand heeft het opgehaald, dus 
voortaan is het voor jou.’ 
En ze doet de natte kleding van Lars in een 
plastic tas.  
Ze horen ineens de luidspreker van het park. 
‘Lars en Eva, jullie worden verwacht bij de bus. 
Als je er niet binnen een minuut bent, 
vertrekken we.’  
Haastig zeggen ze de mevrouw gedag en zetten 
het op een rennen. 
Ze kijken naar de bordjes voor de goede weg 
en rennen naar de uitgang. 
Ze zien de bus net weg rijden.  
Ze roepen, zwaaien en dansen heen en weer om 
aandacht te trekken.  
Maar de bus rijdt door.  
Hij wacht bij het verkeerslicht om het park uit 
te komen.  
Lars en Eva rennen die kant op.  
De deur van de bus gaat open.  
De meester kijkt heel streng.  
‘Jullie zijn te laat!’ zegt hij boos.  
‘Spring snel in de bus, het verkeerslicht staat al 
op groen’.  



www.jufmaike.nl 

Dat doen Eva en Lars, zodat de bus kan 
wegrijden. 
Lars en Eva vallen in slaap na dit avontuur en al 
snel is de bus weer bij school. 
Ze worden opgehaald door de vaders en 
moeders.  
Thuis vertellen ze het verhaal bij een lekkere 
warme maaltijd.  
Gelukkig, Eva en Lars zijn weer veilig thuis.     
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Vragen 
1. Àat krijgt Lars van de mevrouw van de 

EHBO?  
a. Een ijsje.  
b. Cola.    
c. Ranja.   

 
2. Àat zit er in de grote plastic bak?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
3. Àat voor kleding zoekt Lars uit?  

_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
4. Àat doen Eva en Lars om aandacht te 

trekken van de bus?  
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
5. Àaar stopt de bus?  

a. Bij een verkeerslicht.  
b. Bij een kruispunt.   
c. Bij de bushalte.  
 

6. Àaarom is de meester boos?  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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7.      Schrijf het verhaal verder.  
Àat doen Eva en Lars als zijn hun avondeten 
op hebben?   
Maak er een mooie tekening bij.  
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 


