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Inhoud: Vos gaat op pad met zijn loopauto: door de velden, over steentjes, door de 
plassen. Wat klinkt dat leuk! Vos geniet maar heeft niet in de gaten dat eerst Muis, 
dan ook Mol en uiteindelijk een hele stoet dieren met hem meereist.  
 

Praten met je kind: 

• Welke dieren rijden mee? Vos neemt mee: muis, mol, vogel, slang, kever, 
haas en kindje. Ken je al deze dieren? 

• Tel eens hoeveel dieren er nu met Vos meerijden? 

• Hoe komt het dat Vos niets merkt? 

• Waar komt het rupsje vandaan? 

• Wat gebeurt er als het meisje ook op de staart gaat zitten? 

• Hoe kan dat? 

• Hoe lossen ze op dat het meisje ook mee kan? 
 
Versje / liedje: 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Spelen / doen: 

• Ga op een ‘loopvoertuig’ rijden (loopfietsje of loopauto) 

• Kijk eens of je knuffels mee kunt nemen als je met een loopvoertuig gaat 
rijden 

• Maak een mooie Vossenstaart en speel het verhaal na.  

• Knutsel een vos van een herfstblad of van wc rolletjes (Bron Pinterest) 

                                        
 

Vos gaat rijden 
Op de wijze van Klein rood autootje (luister 
voor de melodie naar het liedje op YouTube) 
 
Vos gaat rijden waar brengt hij ons naartoe. 
We rijden allemaal met je mee 
Waar gaan we dan naartoe 
En de handjes gaan van klap. Klap, klap  
En de voetjes gaan van tip-tap-tap  
Vos gaat rijden waar breng je ons naartoe 

Vos gaat een stukje rijden 
En iedereen wil mee 
Wobbel-bobbel, nog een hobbel 
Houd je heel goed vast 
En door plassen- spitter spatter spetter 
Bochtjes links en rechts 
heen en terug  
O wat gaat dat vlug 
Maar iedereen wil mee 
Dat gaat niet meer o jee 
Maar ze doen het heel slim 
Toet toet iedereen tevree 
Ook het meisje kan mee 
 
 
 
 
 

 Rijen, rijen, rijen in een wagentje 
( zie voor melodie YouTube, leuke versie 
van juf roos) 
 
Rijen, rijen, rijen in een wagentje 
Als je dan niet rijen wilt dan draag ik je 
Rijen, rijen, rijen in een wagentje 
En als je dan niet rijen wilt dan draag ik je 


