Verslag Jaarpresentatie Verkeersouders 2016.
Met trots mag Het Valkhof de komende jaren weer het Drents
Verkeersveiligheidslabel dragen. Dit label wordt uitgegeven door de
provincie Drenthe aan scholen die zich actief inspannen voor de
verkeersveiligheid van de kinderen. De verkeersouders zetten zich, in
samenwerking met de gemeente Noordenveld, de politie en Veilig Verkeer
Nederland, in om de veiligheid in het verkeer voor onze schoolgaande
kinderen te vergroten. Dit jaar heeft de groep een nieuwe coördinator
gekregen. Janet Roggema heeft het stokje overgenomen van Anita
Hecker. Samen met Wietske Heuker is zij nu verantwoordelijk voor alle
activiteiten die bijdragen om de omgeving rond om school veilig(er) te
maken en om kennis en inzicht in het verkeer te vergroten. Dit doen zij
samen met een groep verkeersouders en vrijwilligers.
Kinderen nemen dagelijks deel aan het verkeer om naar school te gaan.
Zij moeten leren zich veilig te gedragen en zich veilig voelen in het
verkeer.
Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de
gemeente, de politie, Veilig Verkeer Nederland en anderen. De
verkeersouders van het Valkhof leveren hier hun bijdrage aan, door onder
meer te zorgen voor een veilige oversteekplaatsen op de schoolroute.
Door de invoering van het 5 gelijke dagen model is er ook voor de
verkeersbrigadiers het een en ander veranderd. Er zijn minder
oversteekmomenten. Dit is veiliger voor de kinderen, maar we waren erg
bang dat hierdoor veel mensen zouden gaan stoppen met brigadieren.
Gelukkig is dit niet gebeurd! We zijn onze brigadiers erg dankbaar. We
hebben nu een rooster dat solide is en weinig inval behoeft!
Maar we doen meer…
Het afgelopen jaar is dit onder andere gedaan door het houden van een
fietscontrole (groep 3 t/m 8; voor de herfstvakantie, hercontrole na de
herfstvakantie), trapvaardig (groep 5 en 6; met de fiets een lastig
parcours afleggen), verkeersexamen (groep 7 en 8) en het dode
hoekproject. Uiteraard wordt er ook in de klassen door de leerkrachten
aandacht besteed aan het verkeer.
Ook hadden we de luxe dat we gebruik mochten maken van ANWB
StreetWise (groep 1 t/m 8). Dit is een fantastisch project waarbij voor
iedere groep op een leuke manier activiteiten gedaan worden om kinderen

bewust te maken van hun deelname in het verkeer en de risico’s die er
zijn. Zo mogen kinderen bijvoorbeeld in een echte auto rijden en ervaren
hoe lang het duurt om stil te staan als de auto een bepaalde snelheid
heeft.
Dit schooljaar zullen er weer vele losse activiteiten zijn, waaronder
uiteraard de fietskeuring op 14 oktober. Denkt u er ook aan om de fiets
van uw kind weer tiptop te krijgen?
Andere activiteiten die op de agenda staan zijn: Stop! Licht! groep 1 / 2 /
3, Verkeersplaneet groep 4, Verkeersexamen groep 7, Gordelcontrole,
Dode Hoek groep 7 / 8.

Om dit belangrijke werk te kunnen doen zijn we op zoek naar
enthousiaste mensen om de groep verkeersouders te versterken. Heeft u
belangstelling? Laat het ons weten!
Hartelijke groet,
namens de verkeersouders,
Wietske Heuker.

