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Onderwerp
‘Veilige schoolomgeving’

Brede School Het Palet

Geachte ouder/verzorger,
In de onderbouw maken wij
gebruik van de Verkeerskalender.
Elke maand lezen wij met de
leerlingen een verhaal over
verkeer. We spreken hierover na
en doen wat oefeningen.
Verkeer is een vak dat vooral in de
praktijk geleerd wordt. U begeeft
zich als ouder dagelijks met uw
kind in het verkeer. Daarom
betrekken we u graag bij de
besproken onderwerpen.

Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen oefenen
om zelfstandige verkeersdeelnemers te worden. De route
van huis naar school en andersom maakt een groot
onderdeel uit van die omgeving.

De boodschap is: met elkaar zorgen we voor
een veilige school-thuisroute. We letten op
elkaars en onze eigen verkeersveiligheid!

Het gedrag van de leerlingen en hun ouders zelf maakt een
groot deel uit van de verkeersveiligheid rond de school.
Kerende auto's van ouders en verkeer dat naar parkeerplek
zoekt, parkeerproblemen (ouders die op een ongewenste
plek parkeren) en een teveel aan auto’s die het zicht op de
weg blokkeren.Maar ook leerlingen zelf die oversteken op
de verkeerde plek of zonder te kijken de weg op rennen.
Het zijn allemaal zaken die we zelf in de hand hebben. Door
ons hiervan bewust te zijn kunnen we al een groot deel van
de veiligheid verbeteren.
Ga eens wat vaker met uw kind weinig te voet of met de
fiets. Maak uw kind bekend met de meest veilige route. En
wees u bewust van uw eigen rol in het verkeer.
Op www.schoolopseef.nl kunt informatie vinden over een
veilige school-thuisroute. Ook kunt u de verkeerskalender
bekijken en het verhaal met uw kind(eren) lezen. Er zijn
leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u
thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere
informatie voor ouders.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Vekeer
Het Palet

