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Beste begeleider

Deze handleiding vertelt je stap voor stap wat je kan doen 
en zeggen tijdens het museumbezoek. Al het materiaal vind 
je terug in de reistas. Op het einde van de tocht ontmoeten 
jullie Tjoek Tjoek.

Veel plezier!

Op school maakten de kleuters kennis met Tjoek Tjoek. 
Hij is een kleine lieve locomotief in de kleuren zwart, 
rood en groen. Hij woont samen met zijn vrienden in 
treinwereld (Train World). Tjoek Tjoek nodigde de hele 
kleuterklas uit om bij hem op bezoek te komen.
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Tjoek Tjoek kijkt er naar uit om ons te ontmoeten. 
Hij wil dat we ons goed voorbereiden voor we 
binnenstappen.

Geef alle kinderen een vestje en vraag hen om het aan 
te doen. Zo kunnen we veilig door treinwereld en vinden we 
elkaar gemakkelijk terug.

Trek zelf het grootste vestje aan en hang de zaklamp 
rond je hals. Deze zaklamp komt zeker van pas want soms 
is het een beetje donker in treinwereld.

Maak enkele afspraken:

• Goed samenblijven.

• Lief zijn voor de treinen. Sommigen zijn al heel oud!
 Opstappen en dingen aanraken doen we steeds samen.

• Er is veel te zien en te horen in treinwereld, maar vergeet 
ook niet om goed te luisteren naar de juf of meester.
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Vorm samen een treintje, plaats jezelf vooraan. 
Ik ben de locomotief. Die kent de weg en die trekt alle 
andere karretjes vooruit. Tjoek! Tjoek!

Open de deur.
Laat de tocht nu maar beginnen.
Door de deur rijden we naar binnen.

Stap samen als treintje door de deur.

Tjoek Tjoek wil dat we eerst zijn beste vrienden
leren kennen. De weg ernaartoe is een spannende 
tocht over sporen, tussen klokken en op zolder. 
Soms is het wat donker. We blijven dus best 
dicht bij elkaar.
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Kijk naar de glazen vloer. Spring eventueel.
Wees niet bang, niks kan ons gebeuren.
Het glas onder onze voeten is beresterk!

Stap samen als treintje verder: 
rechtdoor, over de sporen, tot aan de overzijde.

Kijk zoekend in de verte.
Tik tak tok! Zie jij een klok?

Stap samen als treintje verder: 
linksaf, richting de klok, tot in de klokkenzaal.

Bewonder de klokken.
Waw! Al die uurwerken… Nog even door de spoorwegzolder 
en dan zijn we bij Tjoek Tjoeks vrienden. Kijken jullie goed in 
het rond?

Stap samen als treintje verder: 
door de spoorwegzolder, tot aan HAL 2.
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Ga samen zitten met zicht op de drie treinen. 
Hoe zien de vrienden van Tjoek Tjoek eruit? 
Wat zien jullie? Wat horen jullie?

Neem de kaartjes uit het zakje met het hart. 
Tjoek Tjoek heeft voor ons leuke kaartjes in de tas gestoken. 
Zo kunnen we zijn vrienden beter leren kennen.

Ga bij elke trein op bezoek en doe wat op het kaartje staat.

Stop alle kaartjes terug in de tas. 
Wat zou Tjoek Tjoek leuk vinden aan zijn vrienden?
Wat vinden jullie tof aan hen?

Vorm samen een treintje en stap verder naar het begin 
van HAL 3. Neem daar even tijd voor de eerste indrukken. 
Tjoek! Tjoek!

Dit zijn de allerbeste vrienden van Tjoek 
Tjoek. Het zijn een beetje opa’s want ze zijn 
meer dan 70 jaar oud. Vinden jullie ze mooi?
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Neem alle kaartjes uit het zakje met de koffer. 
Wie mee wil met de trein, moet eerst een ticketje halen 
aan het loket.

Doe alsof je loketbediende bent, laat de kinderen 
aanschuiven en één voor één een ticket kopen.

Ga bij elke trein op bezoek en doe wat op het kaartje 
staat.

Stop alle kaartjes terug in de tas.

Ga naar de overweg (achteraan links in HAL 3).

Tjoek Tjoek vraagt zich af of jullie al eens met 
de trein gereisd hebben. Hier staan twee treinen 
klaar om te vertrekken. Gaan jullie mee?
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Neem de kaartjes uit het zakje met het uitroepteken. 
Bij een overweg zijn er gelukkig verschillende dingen die ons 
vertellen dat er een trein aankomt. Dan moeten we wachten 
om over te steken. 

Toon de drie zoekkaartjes.
Kunnen jullie die dingen hier ook terugvinden?

Bekijk/beluister en benoem samen volgende seinen:
De bel (rinkelend of stil), de slagboom (open of dicht) en het 
stoplicht met kruis (rood of wit).

Stop alle kaartjes terug in de tas.

Vorm samen een treintje en stap verder naar het begin 
van HAL 4. Neem daar even tijd voor de eerste indruk-
ken. Tjoek! Tjoek!

Volgens Tjoek Tjoek houden jullie van snelle 
treinen. Kijken jullie wel altijd goed uit als 
jullie de spoorweg oversteken? Tjoek Tjoek 
wil zeker niet dat er een ongeluk gebeurt!
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Tjoek Tjoek en zijn vrienden krijgen hulp van 
mensen om te rijden. Iemand moet de trein 
besturen, de sporen verzorgen, de trein netjes 
houden. Er is heel wat werk. Helpen jullie mee? 

Neem de kaartjes uit het zakje met het mannetje.
Tjoek Tjoek heeft voor ons enkele taken in de tas gestoken.

Ga bij elke trein op bezoek en doe wat op het kaartje 
staat.

Stop alle kaartjes terug in de tas.
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Ga tot bij Tjoek Tjoek achteraan HAL 4. 

Help de kinderen over het houten brugje en geef Tjoek 
Tjoek een dikke knuffel! 

Ga in de open ruimte naast het treintje zitten.
Tjoek Tjoek heeft nog een cadeautje voor ons in de tas 
gestopt.

Haal de kleurprenten en kleurpotloden uit de tas.
Maak er maar een kunstwerkje van!

Stop de kleurpotloden terug in de tas.

Neem samen de lift richting uitgang.

Oh, maar Tjoek Tjoek is hier ook! 
Kunnen jullie hem al zien?  
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Wandel naar de uitgang.

Stop aan het zicht op de oude treinen in HAL 1.
Dit zijn de alleroudste vrienden van Tjoek Tjoek: 
de overgrootvaders. Dag treinen! Dag treinwereld! 

Wuif de oude treinen uit en stap door de zwaaideur. 
Pas op, deze deur is zwaar.
Kijk, dit zijn de jongste vrienden van Tjoek Tjoek. Zij rijden 
nog rond op de sporen. Zien ze er niet flitsend uit? 

Ga terug naar de balie. Steek de vestjes en zaklamp 
terug in de reistas en geef deze af.

Het is tijd om afscheid te nemen van 
Tjoek Tjoek en zijn vrienden. 
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FRANS

‘Op zoek naar TjoekTjoek’ werd ontwikkeld in samenwerking met Casa Blanca.
www.casablancavzw.be


