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Blauw op het plein?
Misschien dat het de kinderen of uzelf al een keer is opgevallen; 2 agenten in uniform op of rond het schoolplein..
De komende tijd kan het voorkomen dat u hen (weer) gaat zien tijdens het halen en/of brengen van uw kinderen.
De twee mannen zijn aspirant politiemedewerkers die in de afstudeerfase van de politieacademie zitten. Zij gebruiken de
(on)veilige verkeerssituatie rond De Oude Boomgaard voor hun afstudeeropdracht. De taken die zij op zich nemen voeren
zij vooral uit achter de schermen, maar een enkele keer gaan zij het plein/de parkeerplaats op om de problemen in het
verkeer met eigen ogen te zien en daarnaast opvallend (verkeers-)gedrag te corrigeren doormiddel van een waarschuwing.

Praktijkles groep 5 en 6
Voor groep 5 en 6 organiseert De Verkeersgroep een praktijkles, gericht op het verkeersinzicht. Deze lessen staan gepland
op dinsdag 19 maart voor groep 5 en dinsdag 26 maart voor groep 6.
Wij willen u vragen om uw kind deze dag met de fiets naar school te laten komen.
Onder begeleiding van een (verkeers-)ouder gaan de kinderen in groepjes een route door het dorp fietsen. Onderweg
zullen zij een paar keer stil staan bij een bijzondere verkeerssituatie. Bij elk van deze situaties dagen we de kinderen uit om
te bedenken wat zij hier (on)veilig vinden, wat zij (on)verantwoord verkeersgedrag zouden vinden en van dit alles vooral;
waarom?
Na de lunch komen alle leerlingen samen voor een “verkeersles” van twee verkeersouders. Tijdens deze les worden de
bijzondere verkeerssituaties en de verschillende meningen en inzichten hierover besproken. De insteek zal ook hier weer
zijn dat er niets simpelweg goed of fout is, maar dat het “waarom” het belangrijkste is.

HULPOUDERS GEZOCHT!
Voor de praktijkles zijn we nog op zoek naar aantal ouders
die op 19 en/of 26 maart van 09.00 – 12.00 uur de
groepjes willen begeleiden.
Aanmelden kan via de leerkracht of door een mailtje te
sturen naar verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com

Theorie-examen groep 7

Praktijkexamen groep 7

In groep 7 zijn de leerlingen alweer een tijdje wekelijks
met de verkeerslessen bezig. De vergaarde kennis zal
worden getoetst tijdens het theorie-examen, welke
landelijk wordt gehouden op 4 april 2019.
De Verkeersgroep zal er weer voor zorgen dat de
leerlingen uiterlijk de volgende dag weten of zij
geslaagd zijn voor hun theorie.

Als de leerlingen de theorie dan eenmaal in de pocket
hebben, staat het grote en spannende praktijkexamen
nog op hen te wachten…
Dit jaar zal het praktijkexamen plaatsvinden op 15 mei.
Net als voorgaande jaren hebben we weer veel hulp
nodig van vrijwilligers om de posten allemaal te
bemannen. Om die reden nu alvast de eerste oproep
voor vrijwilligers. Wilt u ons komen helpen op
woensdag 15 mei, stuur dan een mailtje naar
verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com !

Vanuit De Verkeersgroep voor alle leerlingen die het
examen gaan maken : heel veel succes!

Bouwwerkzaamheden
De grond links naast school is, samen met het aangrenzende stukje bos, verkocht aan Kinderopvang
Den Helder (de Keet). Zij gaan op deze grond hun nieuwe opvanglocatie realiseren, welke gebruikt gaat worden
als BSO, kinderopvang en peuterspeelzaal. De bouw is inmiddels gestart.
Ondanks het maken van duidelijke afspraken met alle betrokkenen valt overlast niet helemaal te voorkomen. U
wordt daarom op de hoogte gehouden van de vorderingen door de directie.
Naast een beetje begrip en geduld willen wij u vragen de route langs de bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk
te vermijden en een andere weg te nemen.
Als u vragen heeft over de bouw kunt u terecht bij Peter Smit en/of Emile Goossens.

TIPS VAN DE VERKEERSGROEP
App : VVN Wheeliepop
Leren omgaan met de verleiding van de
Smartphone op de fiets

Website:
https://examen.vvn.nl/oefenen
Site voor leerlingen uit groep 7 met oefenexamens, extra
informatie, een Verkeersexamenquiz en veel meer!
App : WegWijsVR
Als voetganger of fietser op een leuke manier virtuele
situaties oefenen, waardoor het verkeersveilige gedrag
wordt vergroot. WegWijsVR maakt kinderen
verkeersvaardiger.

Download
de app
“Nickelodeon Play App”
&
speel mee met
“De Grote Verkeerstest”

Iedere zondag
18.00 uur
Nickelodeon
“De Grote Verkeerstest”
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De Verkeersgroep

AGENDA
19 maart ‘19
26 maart ‘19
4 april ‘19
15 mei ’19

Praktijkles groep 5
Praktijkles groep 6
Theorie-examen groep 7
Praktijkexamen groep 7

verkeersoudersnieuweniedorp@gmail.com
Ilse Krijnsen : 06 - 47 66 44 87
Romy Bos : 06 - 44 30 65 22

