Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be
Beste ouders,
Tijdens de verkeersweek van 14 tot en met 18 mei werken we een ganse week rond verkeer.
Maandag 15 mei hebben we onze jaarlijkse verkeersdag en vrijdag is het brevettendag.
De andere dagen wordt verkeer mee in de planning opgenomen.
Brief met verdere info volgt nog.
Maandag 14 mei
Maandag 14 mei vinden in de voormiddag de verkeersomlopen van de kleutertjes plaats.
Graag hadden we voor die dag een drietal helpers.

VERKEERSDAG
Via deze weg willen wij uw hulp vragen voor onze jaarlijkse verkeersdag op dinsdag 15 mei 2018.
Indien u wil meewerken, vragen wij u om bijgevoegde strook ingevuld mee naar school te geven of
te mailen naar directiewaanrode@gmail.com voor vrijdag 27 april 2018.

VOETGANGERSEXAMEN, VERKEERSTOETS, FIETSEXAMEN,
VOETGANGERSBREVET, FIETSBREVET
Zoals elk jaar doen alle kinderen van groep 9 een fietsexamen en voor de kinderen van groep 7 is
er het voetgangersexamen.
Voor de kinderen van groep 8 is er de grote verkeerstoets.
Wij doen ook het voetgangersbrevet en fietsbrevet voor de andere klassen.
Dit doen wij in samenwerking met politiezone Hageland en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.
Voor groep 9:
Het praktisch examen zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in de namiddag.
Er zal dan door de kinderen een route worden afgelegd waarover de betrokken
ouders in een volgende brief meer informatie (plan van de route, aandachtspunten,
…) krijgen.
Voor de start van het examen zal de fiets worden gekeurd door de politie.
Als de fiets wordt afgekeurd dan mag er geen examen worden gedaan.
Tevens willen wij er de nadruk opleggen dat de kinderen voor vertrek een fietshelm en een
fluovestje dragen! (voor het vestje tijdens het examen zorgt de school)
Voor groep 8:
De grote verkeerstoets is een individuele online toets. Het is de ideale manier om
te bekijken of de leerlingen klaar zijn om zich in het verkeer te begeven! (23-27
april)
Voor groep 7:
Het praktisch voetgangersexamen zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in de voormiddag.
Er zal dan door de kinderen een route worden afgelegd waarover de betrokken ouders in een
volgende brief meer informatie (plan van de route, aandachtspunten, …) krijgen.
Tevens willen wij er de nadruk opleggen dat de kinderen voor vertrek

een fluovestje dragen (school zorgt hiervoor).
Op het einde van het vierde leerjaar kunnen kinderen, na voldoende oefenen, de eindtest
voor het fietsbrevet zilver afleggen. Ze oefenen verkeersvaardigheden die ze later in het
echte verkeer moeten kunnen toepassen, zoals omkijken over de linkerschouder, arm
uitsteken of rekening houden met andere weggebruikers. Bij de eindtest rijden ze een
parcours op de speelplaats waarbij zes vaardigheden getest worden. De praktische proef
voor het fietsbrevet zilver zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in de namiddag.
Voor groep 5:
Voetgangerstraining start al in het kleuteronderwijs, altijd hand in hand met de kleuter. In de
lagere school laten we die hand stilaan los. Kinderen leren hoe ze individueel
een aantal voetgangersvaardigheden moeten uitvoeren. Maar nauw toezicht
blijft noodzakelijk! De eindtest, waarbij het voetgangersbrevet zilver gehaald
kan worden, volgt op het einde van het tweede leerjaar.
De praktische proef voor het voetgangersbrevet zilver zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in de
voormiddag.
Op het einde van het tweede leerjaar kunnen kinderen, na voldoende oefenen, de eindtest voor
het fietsbrevet brons afleggen. De focus ligt op stuurvaardigheid. Leerlingen worden getraind in
evenwicht, reactiesnelheid, stuurvastheid en zin voor coördinatie. Bij de eindtest
rijden ze een parcours op de speelplaats waarbij zes basisvaardigheden getest
worden.
De praktische proef voor het fietsbrevet brons zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in
de voormiddag.
Voor groep 3:
Het voetgangersbrevet brons is gericht op kleuters uit de derde
kleuterklas.
Om het voetgangersbrevet brons te behalen, moeten de kleuters hand in
hand met een volwassene een parcours met drie vaardigheden afleggen in
het echte verkeer. Als ze de drie vaardigheden tot een goed einde brengen, behalen ze
het voetgangersbrevet brons.
De vaardigheden:
 Langs de huizenkant stappen.
 Stoppen aan de stoeprand.
 Oversteken op een zebrapad.
De praktische proef voor het voetgangersbrevet brons zal plaatsvinden op vrijdag 18 mei in de
voormiddag.
Maar dit praktisch examen kan alleen succesvol worden georganiseerd als er voldoende
vrijwilligers zijn om te helpen die dag.
Wij zijn dringend op zoek naar een 10-tal enthousiaste ouders (mogen ook opa’s, oma’s, ooms of
tantes zijn) voor de diverse controleposten op de route. Hier zult u gaan beoordelen, aan de
hand van een aanstiplijst met specifieke aandachtspunten, of de kinderen zich houden aan de
verkeersregels en zich netjes gedragen in het verkeer.
Dit is een belangrijke maar ook hele leuke taak.
Wij zullen ter voorbereiding op het examen een korte informatiesamenkomst organiseren 18 mei
(een halfuurtje voor vertrek van voetgangersexamen en fietsexamen).
Indien u wil meewerken, vragen wij u om bijgevoegde strook ingevuld mee naar school te geven of
te mailen naar directiewaanrode@gmail.com voor vrijdag 27 april 2018.

Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Christine Hendrickx
Verantwoordelijke voor het verkeersdag, fietsexamen, verkeerstoets en voetgangersexamen

INVULSTROOK
_______________________________________________________________
Maandag 14 mei
Ondergetekende _____________________________________
ouder van _________________________________________ uit groep _______
Wil graag helpen op dinsdag 14 mei 2018
O

Voormiddag

Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

_______________________________________________________________
VERKEERSDAG
Ondergetekende _____________________________________
ouder van _________________________________________ uit groep _______
Wil graag helpen bij de verkeersdag op dinsdag 15 mei 2018
O
O
O
O

De hele dag
Voormiddag
Namiddag
van _____________ uur tot _____________ uur

De mensen die komen helpen, bieden wij ’s middags een broodjesmaaltijd aan. Gelieve aan te
duiden of u al dan niet blijft eten om zo een beeld te krijgen van de mensen die aanwezig zullen
zijn.
Ik blijf wel / niet ’s middags eten op school
Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

_______________________________________________________________
VOETGANGERSEXAMEN, VERKEERSTOETS, FIETSEXAMEN, VOETGANGERSBREVET,
FIETSBREVET
Ik, …………………………………………………………………….., familielid van …………………………………..
wil graag komen helpen op vrijdag 18 mei 2018
O
De hele dag
O
Voormiddag
O
Namiddag
Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

