Datum
10 oktober 2015
Onderwerp
‘Hulpdiensten en grote wagens '.

Brede School Het Palet

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

Een grote vrachtwagen die -al piepend- achteruit komt rijden of
een voorbijrazende ambulance, het zijn onverwachte situaties waar
kinderen in het verkeer mee te maken kunnen krijgen. Een kind
reageert dan vaak onvoorspelbaar. Het kan schrikken en ineens

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

remmen, of juist hard rennend nog proberen over te steken.

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.

concrete aanwijzingen als: “Ga op de stoep staan.” Verder kunt u

Voor volwassenen is het belangrijk dat zij rekening houden met dit
onvoorspelbare gedrag. Blijf rustig tegen uw kind praten en geef
met uw kind oefenen in het herkennen van ‘verkeers’geluiden: het
getingel van een fietsbel, het toeteren van een auto, maar ook de
waarschuwingssignalen van hulpdiensten. Zo worden de
verschillende situaties steeds beter herkenbaar voor het kind.
Daarnaast zijn kinderen zich over het algemeen niet bewust van de
gevaren dichtbij een vrachtwagen. Zij zien zelf de auto en gaan er
vanuit dat de chauffeur hen daardoor ook gezien heeft.
Op de site www.dodehoek.nl staat met illustraties uitgelegd wat
de dode hoek is. U kunt dit aan uw kind uitleggen.

De boodschap is dus: blijf als het kan uit de buurt
van grote wagens, en bij auto's van hulpdiensten
met sirene en / of zwaailicht: aan de kant, maar let
wel op het andere verkeer!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkeer
Brede School Het Palet
PS: 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. Op de site staat ook andere informatie voor
ouders.

