Verslag verkeerscommisie over 2019/2020.

November-2020

De verkeerscommissie bestaat sinds 2013 uit ouders en leerkrachten van zowel de Twa Fisken als de
Nijdjipskoalle. De VC heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Zij
heeft een adviserende rol naar het team en de schoolleiding. De verkeerscommissie organiseert
jaarlijks een aantal activiteiten op het gebied van verkeer (trapvaardig, fietskeuring, op Voeten en
Fietsen).
Actielijst 2019-2020








21 september 2019
Woensdag 9 oktober 2019
Week 12 16 t/m 20 maart 2020
Vrijdag 27 maart 2020
Dinsdag 7 april 2020
Woensdag 13 mei 2020
Vrijdag 5 juni 2020

Plaatsen borden (lopen met de fiets )
Fietskeuring groep 3 t/m 7
Op Voeten en Fietsen
Dode Hoek vrachtwagen groep 7 en 8
Remproef groepen 5 en 6
Trapvaardigheid groep 7
verkeersplein groepen 1 en 2

Vanwege Covid 19 dat begin van het jaar 2020 de kop op stak, zijn alle schuingedrukte actviteiten in
het schooljaar 2019 – 2020 niet doorgegaan.
Actielijst 2020-2021 Jaarplanning.
Onder voorbehoud i.v.m Covid 19 en de daarbij behorende regelgeving vanuit de Overheid.
 11 september
Dode hoek groepen 7 en 8
 28 /29 september
Streetwise
De vier Streetwise-onderdelen waren:
-Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken,
gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
-Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een
fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
-Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
-Voor groep 7 en 8: Trapvaardig
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter
voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.


Herfstvakantie




Onveilige verkeerssituatie rondom de Tjallinga,
Voeten en fietsen

Fietskeuring

Contactpersonen vanuit de Nijdjipskoalle zijn:
- Meester Robert
- Inge Wesseling (Moeder van Hindrik en Ylse)

