Kom ook ‘Op voeten en fietsen naar school’
Van maandag 17 september tot en met vrijdag 28 september a.s. wordt in de groepen 4 en 5 van
onze school de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar school’ gehouden.
Ken je het probleem? Zo tegen half negen ’s ochtends en als de kinderen ’s middags naar huis komen:
een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat veel ouders hun kind(eren)
met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school en op de schoolhuisroute niet
verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te
brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.
Wij willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen.
Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen.
Zo rond de leeftijd van 7/8 jaar gaan onze kinderen over het algemeen voor het eerst zelfstandig naar
school. Dit betekent dat je als ouder vroeg moet beginnen met de verkeersopvoeding. Het begint al bij de
keuze van de route: waar kan je kind straks het meest veilig fietsen of lopen als het alleen gaat? Het is
aan jou, als ouder, om dit uit te zoeken en de route veelvuldig met je kind te oefenen. Alleen op die
manier leert je kind waar het onderweg rekening mee moet houden en welk gedrag het meest veilig is.
Kinderen die vaak met de auto naar school worden gebracht, missen dit leerproces.
Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost met zelfdoen.
Lopend of op de fiets leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die
zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Kinderen
die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en
vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek.
Allemaal redenen waarom wij er voor gekozen hebben om ook dit jaar weer mee te doen aan de VVN
actie ‘Op voeten en fietsen naar school’. De kinderen van de groepen 4 en 5 kunnen gedurende twee
weken stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen. Ook als je met de auto
komt, kun je meedoen: parkeer de auto wat verder weg van de school en loop samen het laatste stuk.
Dat maakt het ook autoluwer en veiliger in de directe omgeving van de school.
Na afloop van de actie worden alle stickerkaarten verzameld en wordt er een tussenstand opgemaakt. In
het voorjaar van 2019 gaan we de actie nog een keer doen. Daarna worden de stickers van beide acties
opgeteld en wordt de winnende klas gekozen. Die klas krijgt een leuke prijs!
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