Verkeerscommissie: niet hip, wel happening?

De Verkeerscommissie heeft tot doel het thema verkeersveiligheid prominent op de schoolagenda
te houden en bij te dragen aan vergroting van de veiligheid op weg van/naar en rondom de school.
Misschien niet hip, maar wel heel belangrijk.
De Verkeerscommissie informeert en prikkelt tot nadenken via bijdragen in de Nieuwsbrief en op de
website van OBS De Meander. Verder initieert en ondersteunt ze activiteiten om haar doel te
bereiken. Tenslotte helpt ze onze school mee het Utrechts Verkeerslabel waar te maken.
Dit schooljaar bestond de Verkeers-cie uit: Simone Vermaas (ouder), Marjolein van Harmelen (ouder)
en Sabine Hessels (teamlid, adjunct-directeur).

Een aantal jaarlijks terugkerende thema’s zijn:
-

“Groene voetstappen”: in de Europese mobiliteitsweek (september) tellen de kinderen met
stickers hoe vaak ze lopend of fietsend naar school zijn gekomen. De ‘groenste’ klas wint en
krijgt een kleine beloning.
We doen aan dit project mee om twee redenen:
o Jong geleerd is oud gedaan: kinderen hebben het nodig om veel samen met hun
ouders deel te nemen aan het verkeer. Hierbij geldt goed voorbeeld doet goed
volgen!
o We willen auto’s rond de school, zeker aan de voorkant, vermijden. Veel auto’s hier
leiden tot onoverzichtelijke situaties.
o We dragen graag bij aan een schoon milieu.

-

De fietscontrole: in de herfst worden de fietsen van leerlingen uit groep 5 t/m 8
gecontroleerd op veiligheid. Kleine reparaties worden ter plekke uitgevoerd door leerlingen
van Praktijkschool De Baander. Vanaf komend schooljaar zullen we de eigen controle (ook
door de leerlingen van groep 3 + 4) verplaatsen naar de Verkeersweek.
De Baander (onder leiding van Jos van Seventer) zal de controle voor de herfstvakantie
blijven doen. Doel is natuurlijk het veilig van/naar school fietsen. De winter vergt veel van
een fiets en lampen blijken vaak defect. Wat verder opvalt: al die hippe transportfietsen
zorgen niet altijd voor een stabiele wegligging. Op het behendigheid parcours wordt heel wat
af geslingerd!

-

ANWB Streetwise: Streetwise is een programma van de ANWB. We proberen daar eens per
2 jaar aan mee te doen. In december 2013 hebben alle groepen hier aan mee kunnen doen.
Alle spellen en activiteiten zijn gericht op verkeersveiligheid.

-

De Verkeersweek: in mei vindt de Verkeersweek plaats. De hele week vinden dan in alle
groepen diverse activiteiten plaats gerelateerd aan het thema verkeer. Dit jaar hadden we
twee vaders, die bij de NS werken, bereid gevonden om iets over hun werk te vertellen. Ook
was er een vrachtauto van de Rova en werd er speciaal aandacht besteed aan de dode hoek.
Een bestuurslid van reizigersvereniging ROVER vertelde over het Openbaar Vervoer en had
leuke praktische opdrachten voor de hoogste groepen.
Op het plein werden verkeerssituaties nagebootst en leerden kleuters bijvoorbeeld
oversteken en wat oudere kinderen deden de remproef en testten hun behendigheid op een
uitgezet parcours. In deze week vond ook het praktisch verkeersexamen plaats, maar dat
wordt door de ouders van groep 7 zelf georganiseerd.

-

Door het jaar heen: we schrijven stukjes voor de nieuwsbrief, om ouders aan het denken te
zetten over het verkeersgedrag van de kinderen/ouders. Ook houden we blijvend in de gaten
of we nog voldoen aan de eisen die gesteld worden door het Utrechts verkeerslabel. Komend
jaar willen we ook discussie momenten met ouders organiseren.

Happening? Jazeker! We hebben veel gedaan & georganiseerd (met de onmisbare hulp van anderen)
en de kinderen vonden het leuk en leerzaam.
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