
   

Informatiebrief verkeer 2020-201 
 
 
Verkeer… we hebben er dagelijks mee te maken! Daarom vinden wij het belangrijk om hier op onze school 
extra aandacht aan te schenken met als doel om onze leerlingen veilig te laten deelnemen aan het verkeer 
en de ouders/verzorgers bewust te maken van hun rol en (voorbeeld)gedrag.  
 
Met deze informatiebrief willen wij u graag op de hoogte brengen van de verkeersactiviteiten en actuele  
verkeerssituaties rondom onze school. 
 

Verkeersteam… 

Tamara van de Loenhorst, Anne Brunekreef  en Evita Hazeleger zijn actief als verkeersouders van de Koningin 
Beatrixschool.  
Juf Gerlinde Westerink is het aanspreekpunt vanuit school. Als verkeersteam houden wij ons bezig met alle zaken 
en activiteiten rondom verkeer in relatie tot onze school. We hebben contact met de gemeente, we vergaderen met 
verkeersouders van andere scholen in de regio en we coördineren en organiseren verschillende 
verkeersactiviteiten bij ons op school.  
 

Met de auto / Parkeren 

Veel van onze gezinnen wonen een eindje bij school vandaan. We ontkomen er niet aan 
dat er daardoor kinderen met de auto naar school worden gebracht. Dit zorgt wel voor 
een drukke verkeerssituatie rondom school, vooral ’s morgens vroeg en ’s middags om 
15.15 uur. Om dit alles goed en veilig te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken, 
onder andere voor parkeren rondom de school. Deze willen wij graag (nogmaals) bij u 
onder de aandacht brengen: 
 

 U kunt parkeren op de parkeerplaats aan de Rehobothstraat en met uw kind(eren) via het grote plein naar de 
school / auto lopen. 

 De groenstrook aan de Veluweweg wordt steeds vaker gebruikt als parkeergelegenheid. Wees extra alert bij 
het oversteken op deze drukke weg. Zeker met jonge kinderen! 
 

Het parkeerterrein van de firma Hootsen is privé terrein en tijdens openingstijden van de winkel 
uitsluitend bedoeld voor bezoekers van de winkel. Wij mogen dit parkeerterrein hierdoor alleen  
’s morgens tot 09.00 uur gebruiken voor kort parkeren en alleen in de vakken!  
Na 09.00 uur mogen we dit parkeerterrein niet gebruiken. Tussen de middag en na schooltijd 
mag hier dus niet geparkeerd worden! 
 

 Denkt u aan de gele strepen langs de Kosterijweg. Ter hoogte van deze strepen mag niet geparkeerd worden. 

 Wilt u bovenstaande informatie ook doorgeven aan de mensen die uw kinderen regelmatig naar school 
brengen of ophalen? 

 Als we met de kleuters uitstapjes maken, willen we veilig op weg gaan. Daarom vragen wij u 
om altijd een zitverhoger of autostoel mee te geven naar school, zodat we allemaal veilig in 
de auto kunnen.  

 
Wilt u meer weten over veiligheid in de auto? Op de website van onze school vindt u onder het 
kopje ‘ouders’  ‘verkeersouders’ een link naar een brochure hierover. 
 

Met de fiets 

Natuurlijk stimuleren wij om met de fiets naar school te komen (vooral bij droog weer)! De kinderen van  
groep 3 t/m 8 parkeren hun fiets in de fietsenstalling op het grote plein. Aan het begin van het schooljaar heeft 
iedere leerling een nummer toegewezen gekregen voor een vaste plek in de fietsenstalling. De kinderen van  
groep 1 en 2 parkeren hun fiets op het kleuterplein, tussen het schuurtje en het achterste lokaal. Wilt u er voor 
zorgen dat ze de fiets zo dicht mogelijk (in een rijtje) bij het hek parkeren? 

 
Veiligheidshesje 
Vooral in de winterperiode, als het ’s morgens nog donker is, zijn we als fietsers niet altijd goed 
zichtbaar. Op school is een (gratis) veiligheidshesje verkrijgbaar voor onze fietsende leerlingen bij de 
eigen leerkracht of meester Kranendonk. 
 



   

Op het plein 

Op school hebben de afspraak dat we op het plein altijd lopen. Als we op de fiets zijn, stappen we bij het hek of de 
ingang van het plein af en lopen we met de fiets aan de hand. Als u uw kind op komt halen (dit geldt vooral voor 
groep 1 t/m 4), is het de bedoeling dat u op het plein uw kind opwacht. Zo blijft het trottoir vrij. Wij vragen u ook om 
niet aan de overkant van de weg te blijven staan, maar altijd eerst zelf naar het plein toe te komen en daarna met 
uw kind aan de hand samen weer over te steken m.b.v. de verkeersbrigadiers. 
 
Wilt u het hek van het kleuterplein zoveel mogelijk achter u sluiten? Zo voorkomen we dat de jongste leerlingen 
onbedoeld het schoolplein verlaten. 
 

Oversteekplaatsen verkeersbrigadiers 

Om het oversteken veilig te laten verlopen, staan er aan het eind van de schooldag 
(op vrijdag om 12.00 uur) op de kruising op de Kosterijweg-Rehobothstraat 
verkeersbrigadiers. Dit wordt gedaan door de leerlingen van groep 8. Ook als 
volwassene verwachten wij dat u wacht tot de verkeersbrigadiers op de weg staan, 
voordat u oversteekt.  
Wilt u bij het plein van groep 1-2 en 3-4 de ruimte rond de oversteekplaats 
vrijhouden en daar niet parkeren? Dit belemmert het (over)zicht bij het oversteken. 

 

 

Verkeersactiviteiten 

In de klas 
In alle groepen wordt aandacht besteed aan verkeer. We gebruiken bij ons op school de 
methode ‘Wegwijs’. Elke twee á drie weken staat er een les uit de methode op het 
programma. 
 
Streetwise 
Een maal per twee jaar wordt er op onze school door de ANWB een compleet verkeersprogramma voor de 
verschillende groepen georganiseerd. In het volgende schooljaar 2018-2019 komt dit project weer aan bod. 
 
Verkeersmorgen 
Voor de groepen 1 t/m 3 organiseren wen eens in de 2 jaar een verkeersmorgen georganiseerd. Er zijn dan 
verschillende activiteiten voor deze groepen, waarbij we de jongste leerlingen op een praktijkgerichte manier 
hebben laten kennismaken met diverse verkeersthema’s. Het was een leerzame en gezellige ochtend. 
 
 Lightwise  

In oktober vindt de jaarlijkse fietscontrole plaats. Met behulp van materiaal van de ANWB en 
enthousiaste ouders en opa’s checken we o.a. de verlichting en de remmen. Verder kijken we of de 
kinderen een fiets hebben waarop ze op een veilige manier naar school kunnen. Controleert u 
vooruitlopend op deze actie thuis alvast de fiets? Er worden controle-kaarten meegegeven aan 
de leerlingen. Zorgt u er voor dat de ontbrekende items of defecten aan fiets worden opgelost? 
Samen zorgen we voor de verkeersveiligheid van de kinderen!  

 
Dode hoek project 
Eén keer in de twee jaar organiseren we ook weer het zgn. ‘dode hoek project’. Leerlingen uit groep 7 en 8 leren 
hierdoor de gevaren kennen van de dode hoek bij vrachtwagens.  
 
Verkeersexamen groep 7 (april/mei) 

De leerlingen van groep 7 leggen in april verkeersexamen af en de praktijk vindt plaats in mei. De verkeersouders 
coördineren beide examens. Bij het praktisch verkeersexamen hebben we weer ouderhulp nodig. Wilt u dit jaar 
(weer) meehelpen? Zo ja, dan kunt u zich per e-mail aanmelden bij juf Gerlinde. 
 
Zoals u gewend bent, houden wij u in de reguliere nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte van de diverse 
verkeersactiviteiten. Heeft u vragen en/of opmerkingen rondom verkeer, spreekt u ons dan gerust aan of neem 
contact op met juf Gerlinde. 
 
 
      Met vriendelijke groet, 
      Tamara van de Loenhorst, Anne Brunekreef,   

Gerlinde Westerink ( g.westerink@kbskootwijkerbroek.nl) 


