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Geachte ouder/verzorger,
In de onderbouw maken wij
gebruik van de Verkeerskalender.

Oversteken is iets wat kinderen stapsgewijs leren. Er komt heel wat
bij kijken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het kiezen van de beste
plek om over te steken (Zebra in de buurt? Dan daar oversteken!
Als het even kan: niet tussen twee geparkeerde auto’s oversteken).

Elke maand lezen wij met de
leerlingen een verhaal over
verkeer. We praten hierover na
en doen wat oefeningen.

Denk ook aan het goed kijken en luisteren voor het oversteken en

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.

hardop te benoemen, zoals: ‘kijk naar links, rechts en nogmaals

het blijven kijken tijdens het oversteken.
U helpt uw kind door de handelingen bij de verschillende stappen
naar links

- wacht wanneer er verkeer aan komt rijden.

verkeer doorrijdt, begin je weer opnieuw met kijken.

Als het

Als het

verkeer stopt of er komt niets meer aanrijden, steek je rustig en
recht over. Blijf kijken tijdens het oversteken: eerst naar links,
dan naar rechts.’
Steekt u bij een zebrapad over, attendeer uw kind er dan op, dat
auto’s daar niet altijd stoppen!
Er blijven in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk.
Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het
verkeer . Een op straat rollende bal of een vriendje aan de overkant
van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg over te
steken.

De boodschap is dus: oefen het oversteken bewust
en stap voor stap met uw kind. Blijf u daarbij bewust
van het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het
verkeer.

Op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale
versie van de verkeerskalender bekijken. Ook zijn er leuke
interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw
kind kunt doen. Bekijk ook eens de film over oversteken bij een
zebrapad! Op de site staat ook andere informatie voor ouders.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkeer
Brede School Het Palet

