Verkeer! Graaf Reinald

Verkeer!

Praktische Verkeerslessen 16 en 18 febr jl.
De kou trotserend hebben bijna alle fasen op dinsdag 16 of donderdag 18 februari op de fiets
de verkeerslessen gevolgd. De allerkleinsten hebben een verkeerswandeling gemaakt in de
buurt van school. Voor de lagere fasen is er geoefend hoe goed op te stappen op je fiets het
nemen van bochten, wanneer er gekeken en je hand uitgestoken moet worden. De hogere
fasen hebben extra geoefend met het naast elkaar fietsen, elkaar inhalen, hoe om te gaan met
obstakels op de weg en het bijbehorende kijkgedrag.

Alle hulpouders die geholpen hebben om deze lessen weer goed te laten
verlopen: Heel erg bedankt!
Verkeersexamen 2016 Een goede voorbereiding is het halve werk!
Donderdag 7 april is het zover. Op alle basisscholen in Nederland wordt op die dag het VVN
schriftelijk Verkeersexamen afgenomen. In de weken erna wordt veel aandacht besteed aan de
voorbereidingen van het praktische VVN Fietsverkeersexamen, dat op woensdag 25 mei
plaatsvindt. Nieuw is dit jaar dat fasen 13 en 14 ook al meedoen met het Praktische
Fietsexamen. Mocht uw kind niet slagen dan wordt in fasen 15/16 een herkansing geboden.
Voorafgaande aan het Fietsexamen wordt een fietscontrole georganiseerd. Hiertoe ontvangt u
te zijner tijd nadere informatie, zodat u precies weet op welke onderdelen de fiets van uw kind
wordt gecontroleerd. Mochten er nog reparaties nodig zijn, dan hebben u en uw kind daartoe
nog ruim de gelegenheid. Iedere leerling mag alleen deelnemen aan het Fietsexamen als de
fiets OK bevonden is.
Oefenen dus!
Thuis: Kinderen kunnen oefenexamens maken op de speciale oefensite van Veilig Verkeer
Nederland: examen.vvn.nl. Na het maken van een oefenexamen, zien ze hun score. Daarna
kunnen ze opnieuw aan de slag met vragen die ze niet goed beantwoord hebben.
Op school: kan de leerkracht met de kinderen via het digibord een verkeersexamenquiz
spelen.
Oefenen in de praktijk: Als ouders kunnen wij onze kinderen ook voorbereiden op het VVN
praktisch Verkeersexamen met behulp van de VVN Verkeersexamenapp. De app helpt bij het
oefenen van de verkeersexamenroute. De app geeft ouders tips hoe ze hun kind kunnen
coachen en is via de VVN-site te downloaden.
Daarnaast krijgen de kinderen voor de meivakantie de route die tijdens het fietsexamen
gereden wordt. Samen met uw kind kunt u de route fietsend oefenen. Tijdens het Fietsexamen
wordt van uw kind verwacht dat hij/zij deze route ook kent.

Hulpouders Fietsexamen woensdagochtend 25 mei gezocht!!
Om het Fietsexamen in goede banen te leiden zullen er langs de examenroute controleposten
worden geplaatst. Per post hebben we een 2tal hulpouders nodig. We zijn al goed op weg
maar hebben zeker nog ouders/opa-oma’s/etc. nodig. Ook als uw kind nog niet in fase
13/14/15/16 zit bent u van harte welkom om te helpen!!
Voor meer informatie: zie de brief met inschrijfformulier die gemaild wordt en zie
www.graafreinalsschool.nl/ouders/Verkeer
Belangrijke Verkeersdata:

Donderdag 7 april:
Woensdag 13 april:
Maandag 23 mei:
Woensdag 25 mei:

Schriftelijk Verkeersexamen
Fietscontrole fasen 13,14,15 en 16
Informatieavond Hulpouder Fietsexamen op de Merwedonk.
Praktisch Fietsexamen Basisscholen Gorinchem Oost

Mocht u vragen/opmerkingen hebben? Bel/mail onze Verkeersouder Annoesjka de Bruyn, t.
06-51454800 of annoesjka.de.bruyn@con4all.nl

