Nieuwsbrief thema Veilig in het verkeer
Leerlingen gaan dagelijks door het verkeer naar school. Hoe kan dat zo
veilig mogelijk? Wat moet je daarvoor weten en kunnen? Dit hebben de
kinderen de afgelopen weken bekeken en ervaren. In deze nieuwsbrief
kunt u lezen en zien hoe dat in de diverse Units is gedaan.

Opening
Een schoolplein vol fietsen die gecheckt werden
door de kinderen. Doet het licht het, zitten er
reflectoren op, zijn de banden goed en nog veel
meer werd bekeken. De kinderen gebruikte daar
een check list voor en liepen alle onderdelen langs.
Heel fijn dat er zoveel fietsen helemaal in orde
waren en de kinderen weer veilig op weg konden.

Unit 1-2

De Vlinders hebben hard gewerkt tijdens het thema verkeer: We hebben de betekenis van
verkeersborden geleerd, daarbij leerden we ook verschillende vormen. We kregen een
verkeersbingo mee naar huis om naar borden op zoek te gaan. We wandelden een rondje

om de school op zoek naar verkeerstekens. We hebben de route van huis naar school
getekend. In de verschillende hoeken konden we ook aan de slag rondom het thema:
verkeersborden verven op het raam, een weg en voertuigen tekenen voor de toverlamp.
Auto's parkeren, een fiets uit elkaar schroeven, knutselen, knippen, plakken en nog veel meer.
We sloten het thema af door aan de politie te laten zien dat we veilig over de stoep kunnen
lopen en veilig kunnen oversteken. We verdienden allemaal een verkeersdiploma.

Unit 3-4
Het leukste wat ik kon doen bij jeelo was de verkeersborden
leren. Ook het leren oversteken vond ik heel leuk om te doen. Je
moet oversteken door eerst naar links te kijken daarna weer naar
rechts en als laatste nog een keer naar links.
De fietsbanden oppompen was ook heel leuk om te doen. Als de
lucht niet in de band bleef zitten dan zat er een gat in.
Om dat gat te vinden moest je de band ik een emmer met water
leggen en dan kwamen er bubbeltjes waar het gat zat.
Groetjes Lexi

Het bandenplakken vond ik het leukste om te doen. Ik weet alleen niet
meer precies hoe het moet. We gingen ook een maquette maken met
huisje, fietspaden, bomen en de verkeersborden.
Het de fietsen knutselen met crêpepapier was ook heel leuk om te
doen. Het was zo leuk omdat je dan mocht kleuren en knutselen.
Ik zou graag nog een keer een maquette willen maken en dan wil ik er
ook poppetjes bij maken.
We hebben jeelo geleerd op de iPad, daarbij had ik ook de toets
gemaakt. De toets ging erg goed.
Het allerleukste vind ik dat mama en papa straks kunnen kijken naar
alles wat we hebben gemaakt met de maquette.
Groetjes Anouk

Ik vond het leuk om de fiets uit elkaar te halen en
hoe dat er allemaal uitzag.
Ook was het huisjes maken heel leuk om te doen. We
hebben samen de huisjes gemaakt en dan mochten
we die op de maquette plakken.
De fietspaden maken voor de maquette maken was
ook heel leuk om te doen. De fietsen maken buiten
was ook heel leuk om te doen. Dat vond ik leuk
omdat ik heel erg hou van dingen buiten te doen.
Ik was heel blij met hoe het er aan het einde uit was
komen te zien.
Van Flore
Teun staat in de straat. Teun gaat naar de bank om dingen op
te halen, zoals geld en diamanten. Teun moet goed uitkijken
met het oversteken. Teun steekt over bij het zebrapad. Terwijl
hij oversteekt kijkt hij goed naar links en rechts
Groetjes Teun

Verhaal schrijven over het verkeer
We hebben heel veel geleerd over het verkeer. We hebben
wegen gemaakt voor op de maquette. We hebben geleerd hoe
we een fietsband moeten plakken. We hebben een alle
verkeerborden gemaakt voor op de maquette
Van Perryn

Zo ziet onze maquette eruit: er staan bomen op en bloemetjes. Er
waren ook nog huisjes en de school en verschillende winkels. We
hebben wegen gemaakt en zebrapaden. Daarna hebben we er
verkeersborden bij gemaakt. Ik vond het heel leuk om te doen.
Groetjes Evi

Unit 5-6
In onze unit zijn we op pad gegaan in de wijk, welke verkeerssituaties kom je tegen, zijn er
onveilige situaties en hoe zou je die kunnen oplossen. Na deze wandeling hebben de
groepjes aan de anderen verteld wat ze zijn tegengekomen en hoe ze het anders zouden
doen. Dit alles begeleid met foto’s van de situatie. De leukste mede weggebruikers waren wel
de kippen bij een groepje!
We hebben ook in circuits gewerkt waarbij de kinderen in groepjes aan de slag gingen met
een blauwe steen met tekst en vragen over het verkeer. Toen de toets was gemaakt hebben
de kinderen een kahoot vraag bedacht en woordweb gemaakt over de steen.
Als afsluiting is er bij het Koekoeksnest gefilosofeerd, de Wielewaalheide heeft een spel
gemaakt denk aan een kwartet of een echt bordspel met zelfgemaakte dobbelsteen en bij de
Uilenbos zijn de kinderen aan de slag gegaan met lego om een stopmotion filmpje te maken!
Het was erg fijn dat we hulp kregen van de ouders, mede daardoor was het een geslaagd
project!

Unit 7-8

Voor het thema "Veilig in het verkeer" hebben de
kinderen verkeersborden ontworpen voor school.
Middels een referendum is er uit iedere groep 1
bord gekozen en deze is gepresenteerd in de
andere groepen.

Bij de start van het thema hebben de kinderen
elkaars fietsen gecontroleerd aan de hand van
een checklist. Voor groep 8 is dat ook vast een
voorproefje voor de fietskeuring die eraan komt
voor het landelijke verkeersexamen.

Bij dit thema hoorde ook het verdiepen in verschillende verkeersregels en hoe je in
verschillende situaties veilig deel kunt nemen aan het verkeer. In iedere klas zijn er
verschillende groepen gemaakt en ieder groepje heeft zich verdiept in een onderwerp. De
informatie hebben ze gepresenteerd aan de groep. Ook heeft ieder groepje toetsvragen
gemaakt die we verzameld hebben in een toets die de kinderen vervolgens gemaakt hebben.

Het gevaar van de dode hoek bij vrachtwagens is uitgelegd en kinderen mochten ook een
kijkje nemen in de cabine. Dat was een zeer leerzame en leuke activiteit.

Groep 8 blijft de komende weken nog bezig met verkeer ter voorbereiding van het praktisch
en theoretisch verkeersexamen. Ze doen dat met lessen van Veilig Verkeer Nederland en een
huiswerkboekje.

Bedankt
Via deze weg willen we alle ouders die een bijdrage hebben geleverd op welke manier dan
ook heel erg bedanken!

