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Onderwerp
‘Weer naar school op een veilige en duurzame manier'.

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.

Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen, is
belangrijk voor kinderen. Ze leren daardoor al vroeg aan
het verkeer deel te nemen en doen ervaring op.
Helaas worden steeds meer kinderen met de auto naar
school gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en drukke
situaties op bij de school. Ook voor het milieu is het
natuurlijk beter om “schone” manieren van vervoer te
gebruiken: lopen, fietsen, skaten, steppen of openbaar
vervoer.
De boodschap is dus: ga naar school op de
fiets, te voet of met de step. Dat is niet alleen
veiliger en gezonder, maar ook veel leuker!

Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen met
uw kind, helpt u mee aan het verminderen van de
verkeersdrukte rondom de school. U kunt uw kind onderweg
bovendien van alles bijbrengen over het verkeer door te
praten over de situaties die u tegenkomt, en natuurlijk door
zelf het goede voorbeeld te geven. Uw kind doet meer
verkeersinzicht op dan tijdens het meerijden in een auto.
Daarnaast spaart u het milieu en doet u op een leuke
manier aan lichaamsbeweging!
Op www.schoolopseef.nl kunt de verkeerskalender bekijken
en het verhaal met uw kind(eren) lezen. 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.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Verkeer
Brede School Het Palet

