Ouderbrief 1

Wijzer door het verkeer groep 4

Beste ouder/verzorger,

Tijdens de verkeerslessen op school hebben we met de kinderen gesproken
over de ﬁets. Wanneer kinderen met hun ﬁets meedoen aan het verkeer,
moet die ﬁets goed en veilig zijn. Wat moet er op en aan de ﬁets van uw
kind zitten?

• Het stuur staat op de goede hoogte. Stuur
en handvatten zitten goed vast.
• Goedwerkende bel.
• De remmen werken goed.
• Witte voorlamp (niet knipperend). Reﬂectie
in de voorlamp (wit) is niet verplicht, maar
deze maakt de ﬁets extra veilig.
• Witte of gele (omtrek)reﬂectie in banden of
wielen.
• Een goedgekeurd slot.
• Rode achterreﬂector.
• Rood achterlicht (niet knipperend).

• Een wit achterspatbord is niet verplicht,
maar dit maakt uw kind extra goed zichtbaar in het donker en bij slecht weer.
• Stevige bagagedrager. Bagage kan ook
goed in een rugtas worden meegenomen.
• De trappers zijn stroef. In de trappers zitten
gele reﬂectoren.
• Het zadel staat op de goede hoogte en zit
goed vast. Uw kind moet met de voeten bij
de grond kunnen.

Kijk mee!
Leer uw kind dat de ﬁets moet worden onderhouden. Maak de ﬁets af en toe
samen schoon en pomp de banden regelmatig op. Kijk samen of de verlichting
nog werkt en of er genoeg proﬁel op de banden zit. Laat uw kind het u
meteen vertellen als er iets aan de ﬁets kapot is en zorg ervoor dat het
zo snel mogelijk wordt gemaakt.

Andere onderwerpen
De afgelopen tijd hebben we in de verkeerslessen ook aandacht besteed aan:
• Plaats op de weg: waar hoor je als je loopt, speelt of ﬁetst?
• Oversteken bij voetgangerslichten.
• Veilig ﬁetsen: samen ﬁetsen en een bocht maken, hoe doe je dat?
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Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gesproken over
spelen op straat. Buiten spelen is goed en gezond voor kinderen.
Buiten zijn ze lekker in beweging, kunnen ze hun energie kwijt en
ontwikkelen zij hun creativiteit.

Veilig spelen!
Buiten spelen kan het best op een speelveldje of speelpleintje. In een erf
kunnen kinderen ook veilig spelen. Is er in de buurt geen echte speelplek,
dan mogen kinderen op de stoep spelen. Daar gelden de volgende regels:
• Blijf op de stoep.
• Zorg ervoor dat niemand last van je heeft.
• Ga opzij als iemand erlangs wil.
Omdat op straat spelen altijd risico’s met zich meebrengt, hebben wij met
de kinderen afgesproken: vertel je ouders waar je wilt gaan spelen en
vraag of het daar mag.
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Wat kunt u doen?
Vraag regelmatig waar uw kind speelt en ga af en toe kijken. Maak duidelijke afspraken over het buiten spelen (waar kan het wel, waar mag het
niet, welke spelletjes kun je waar doen enzovoort).

Niet zo...

...maar zo!

Andere onderwerpen
De afgelopen tijd hebben we in de verkeerslessen ook aandacht besteed aan:
• Opvallen in het verkeer. Opvallen is vooral belangrijk bij nat en donker
weer. Afspraken hierbij: draag opvallende kleren en doe je ﬁetslicht aan.
• Verkeersborden. De kinderen hebben kennisgemaakt met enkele borden die
voor hen gelden als ze lopen en ﬁetsen.
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Beste ouder/verzorger,

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gesproken over meerijden in de auto. Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht
of rijden op een ander moment met u of een andere volwassene mee in de
auto.

Afspraken met de kinderen
Als je meerijdt in een auto, moet je altijd een gordel omdoen. Stap uit aan
de kant van de stoep. Wacht tot een volwassene de deur voor je opendoet,
of zegt dat jij de deur mag opendoen. Kijk eerst om, zodat de deur tegen
niemand aan kan komen.

Andere onderwerpen
De afgelopen tijd hebben we in de verkeerslessen ook aandacht besteed aan:
• Lastige situaties. Soms kun je ergens niet goed omheen kijken. Ga dan voorzichtig verder tot je het wel goed kunt zien. Soms kunnen anderen last van jou
hebben. Ren bijvoorbeeld niet zomaar de weg op.
• Tekens. Aan tekens kun je zien wat je moet doen in het verkeer. We hebben
over twee speciale tekens gesproken: het verkeerslicht en de spoorwegovergang.
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Veilig in de auto
U mag zo veel kinderen meenemen als er gordels in de auto zijn.
Bij voorkeur zitten de kinderen achterin, want dat is de veiligste plaats.
Ieder kind moet een gordel om. Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter
moeten op een zittingverhoger zitten. Het is verboden om gordels achter
de rug om te doen of een losse gordelclip te gebruiken, omdat de gordel dan
niet meer goed werkt. Een gordelgeleider die deel uitmaakt van de
zittingverhoger, is wel toegestaan.
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1 Kijk naar links.
Laat de auto voorgaan.

2 Kijk naar rechts.
Laat de auto voorgaan.

3 Kijk om.
Kijk nog eens naar links.

4 Steek over.
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Zo neem je de bocht
Naar links

Naar rechts

1

1 Kijk om.

1

1 Kijk om.

2

2 Steek je hand uit.

2

2 Steek je hand uit.

3

3 Ga naar links.
Maak een grote bocht.

3

3 Ga naar rechts.
Blijf langs de kant.
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Vul het teken in.
Kleur het bord.

Je mag hier niet

.

Je moet hier

.

Kijk, hier is

.

Pas op,

.
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Zoek de tekens
Welke tekens zie je?
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