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Onderwerp
‘Minder snel in de wijk’

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 praten 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 begeven zich niet alleen als
verkeersdeelnemer op straat, maar gebruiken deze ook
als speelplaats. Een drukke straat, met geparkeerde
auto’s en veel verkeer, biedt weinig bewegingsruimte
voor kinderen. Toch zullen zij zich -op voor
medeweggebruikers vaak onverwachte momenten- op
straat begeven. Bijvoorbeeld om achter een bal aan te
rennen of om over te steken. Dan schiet een kind
ineens tussen twee geparkeerde auto’s uit, tot schrik
van een voorbijrijdende automobilist.
Niet voor niets is er een campagne van de overheid om
automobilisten te wijzen op het gevaar van hard rijden in
de wijk. Hierin wordt gewezen op ons rijgedrag. We
doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan
toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren
minuten in te halen. En soms onbewust, omdat onze
gedachten afdwalen en we even niet opletten.
Niet alleen in uw rol als automobilist, maar ook als
ouder kunt u rekening houden met het onvoorspelbare
gedrag van kinderen. Wijs bijvoorbeeld veilige
speelplekken aan en vertel op welke plaatsen uw kind
het beste kan oversteken. Op www.schoolopseef.nl
vindt u een film over oversteken tussen geparkeerde
auto’s.
De boodschap is dus: wees bewust van je eigen
snelheid en van de onvoorspelbaarheid van kinderen
in het 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.

