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Verkeersbrigade


Eind schooljaar 2013-2014 stopten er een aantal
moeders (na 9 jaar trouwe dienst) en hadden
wij enkele gaten in het rooster van de
verkeersbrigade die met weer en onweer bij
het zebrapad aan het Westeinde staan.



Na een oproep in het Lindeblad hebben een
aantal moeders zich aangemeld waardoor het
rooster weer volledig bezet is en waar we
natuurlijk erg blij mee zijn.



Zo kunnen wij als ouders een steentje bijdragen
aan het veilig van en naar school gaan van onze
kinderen.



De nieuwe moeders krijgen eind Januari een
opleiding, welke door de politie wordt gegeven
en goed te doen is voor een ieder.



Mocht u belangstelling hebben….er is ook een
reservelijst voor als een van de vaste brigadiers
niet kan.

Ben jij onze man / vrouw

?

Verkeersprojecten 2014


Naast de verkeerseducatie die door de leerkrachten
wordt gegeven, hebben wij nog een aantal
verkeersprojecten georganiseerd w.o.:



26 Mei 2014: Uitreiking Drents
Verkeersveiligheidslabel en startsein
Verkeersproject: Zebra Seef



Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een
kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen
op scholen, de ouderparticipatie en een
verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit
zijn van het Label laten zien dat zij
verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid.

Zebra Seef: Het was een zeer drukke,
maar ook zeer leuke projectweek !


De uitreiking van het DVL-label was
het startsein van de verkeersweek
van 26 Mei t/m 28 Mei. Voor groep 1
tot en met 8 waren er op die 3
dagen diverse verkeerseducatieve
acties en spelletjes georganiseerd.



Groep 8a en 8b: actie ´Ik stop voor
zebra´s’ bij 5 zebrapaden in
Westerbork. Het materiaal hiervoor
werd aangeleverd door Veilig
Verkeer Nederland



Groep 7a en 7b: op pad incl.
fototoestel en een plattegrond van
Westerbork. Ze gingen op stap door
de buurt om een fotoreportage te
maken van diverse goede, foute,
veilige, onveilige of ‘rare’
verkeerssituaties gespot door de
ogen van de kinderen



Groep 3, 4, 5 en 6 hadden
verkeersspelletjes: Op het
schoolplein was een parcours
uitgezet waar allerlei
verkeerssituaties werden nagebootst
en waar de kinderen zich dus
doorheen moesten bewegen. Maar er
was ook een levend verkeersganzenbordspel en een REN JE ROTverkeersquiz samengesteld door de
leerkrachten. Tevens mochten de
kinderen een kleurplaat inkleuren,
online spelletjes doen of filmpjes
bekijken op het digibord, dat
allemaal met verkeer te maken had.
Ook hier hadden de kinderen veel
pret en werd er spelenderwijs weer
veel geleerd over het verkeer.

Groep 1 en 2 gingen
aan de gang met de
Projectkist van Dick
Bruna, welke wij gratis
aangeleverd kregen van
Veilig Bereikbaar
Drenthe. De kist van
Dick Bruna verteld het
verhaal van Nijntje –
Leer in het Verkeer. Op
een speelse manier
leren de kinderen via
liedjes, boekjes en
spelletjes hoe ze zich
moeten gedragen in
het verkeer.

Natuurlijk bracht Seef na de DVLuitreiking nog even een bezoekje aan de
kinderen van groep 1 en 2. Spelenderwijs
vroeg ze de kinderen diverse vragen met
betrekking tot het oversteken, waarop
door de kinderen heel spontaan werd
gereageerd.

8 September 2014: ANWB-Streetwise op OBS de Lindelaar
Op maandag 8 september jl. kwam de ANWB op OBS de Lindelaar in
Westerbork om het programma Streetwise te verzorgen. Streetwise is een
praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs waren de hele
dag op school en gaven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal
ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto’s, zebrapaden,
verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours werd de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.
Voor groep 1 en 2 was er het onderdeel ‘Toet Toet’, waarin
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken en
gebruik van autogordel en autostoel aan bod kwamen.
De kinderen van groep 3 en 4 moesten naar de sporthal waar zij ‘Blik en
Klik’ voorgeschoteld kregen. Hier was een parcours opgesteld met een
elektrische auto, zebrapad, opblaasbare auto’s op ware grootte, zodat een
situatie op straat goed nagebootst kon worden. Hier werd dieper ingegaan
op gevaarherkenning, veilig oversteken en tevens weer het belang van een
autostoel en het dragen van een autogordel.

Groep 5 en 6 moesten op de fiets naar de Stukkenweg even buiten
Westerbork. Hier stond een wegafzetting klaar met dranghekken voor de
veiligheid, want hier kregen de kinderen het onderdeel ‘Hallo Auto’. Invloed
van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto en het juiste
gebruik van een veiligheidsgordel. Tevens mochten de kinderen in de
rijlesauto plaatsnemen en zelf remmen om te ervaren hoe lang het duurt
voordat een auto daadwerkelijk stil staat. Dit werd natuurlijk zeer cool
gevonden door de kinderen.
Het laatste onderdelen ‘Trapvaardig’ voor groep 7 en 8 werd gehouden op
het schoolplein. Er was een groot fietsparcours uitgezet waar de kinderen
hun fietsvaardigheid en fietsbeheersing konden testen. Ook ondervonden
deze kinderen dat het met een zware rugzak veel moeilijker is om te fietsen
dan ze hadden gedacht. Na afloop van elk onderdeel kwamen de kinderen
enthousiast de klas weer in en waren de leerkrachten zeer te spreken over
de manier waarop het onderdeel door de instructeurs was uitgevoerd.
Kortom het was een zeer geslaagde dag voor zowel de kinderen, leerkrachten
èn hulpouders van OBS de Lindelaar.

Voor groep 1en 2 : Toet Toet

Voor groep 3 en 4: Blik en Klik

Voor groep 5 en 6: Hallo Auto

Voor groep 7 en 8: Trapvaardig

Iets eerder dan vorig jaar, vond er op maandag 6 oktober jl. op de OBS de Lindelaar
de jaarlijkse fietscontrole plaats. Deze werd weer door een aantal enthousiaste
hulpouders en zelfs 1 grootouder uitgevoerd. De kinderen van de groepen 3 tot en met
8 konden op hun fiets naar school komen, waar hun fiets op allerlei punten werd
gecontroleerd. Met een nieuwe fiets/gereedschapskoffer, welke de school van de
ANWB heeft gekregen in verband met het programma Streetwise, stonden de
hulpouders klaar op het plein om de fietscontrole uit te voeren. Per groep kwamen de
kinderen met hun fiets naar hen toe. Na de controle kregen de kinderen, indien er
iets niet goed was, een ingevulde checklist mee. Hiermee worden de
ouders/verzorgers van het mankement op de hoogte gebracht. Indien de fiets wel was
goed gekeurd, kreeg het kind een OK-sticker voor op de fiets.

Gordelcontrole
Vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland
hebben op 21 november en op 5 december
voor schooltijd een gordelcontrole
uitgevoerd in de omgeving van de school.
Op 21 november waren er maar 1
bestuurder en 1 kind die geen gordel om
hadden. Op 5 december had iedereen een
gordel om. Al met al een prachtig
resultaat in het kader van de
verkeersveiligheid!

Groep 8 van O.B.S. de Lindelaar op bezoek bij BastiaanInfra.
Op dinsdagmiddag 8 november jl. hebben de kinderen van groep 8 van O.B.S. de
Lindelaar de werkzaamheden bekeken m.b.t. de nieuwe schoolroute naar de M.F.A.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BastiaanInfra.
Op uitnodiging van de uitvoerder Dhr. de Munnik mochten de kinderen plaatsnemen op
de stoel van een graafmachine. Het idee hierachter is om zelf te ervaren wat een
machinist nu eigenlijk vanuit de cabine kan zien, maar ook wat hij dus niet kan zien.
Aan het eind van die ochtend was er net nieuw asfalt gelegd: dus niets leukers dan op
dit nieuwe warme wegdek te gaan liggen. (foto in De Krant van Midden-Drenthe)
Hierna kregen de kinderen uitleg van de bekabeling en de aanpassingen van de
riolering. Het doel van dit bezoek was de kinderen informeren over de nieuwe
fietsroutes door het dorp, de dode hoek van graafmachines kenbaar maken, maar
tevens de kinderen interesse te laten krijgen in de wereld van techniek. Dhr. de
Munnik gaf aan dat veel kinderen hier niet voor kiezen en dat het toch een mooi en
interessant beroep is. Volgens de leerkrachten was het een leerzaam en leuk uitje.

Verkeerseducatieve voorstellingen
Daar onze school het Drents Verkeersveiligheidslabel heeft krijgen
wij 2 gratis verkeerseducatieve voorstellingen per jaar aangeboden.

Groep 1 en 2: Paolo de Zebratemmer
De theatervoorstelling draait om een zoektocht door het verkeer.
Samen met de kinderen uit groep 1 en 2 gaat Paolo op zoek naar
Seef de Zebra. Seef blijkt te zijn ontsnapt uit het circus en Paolo
heeft de hulp van de kinderen hard nodig om Seef op te sporen.
Door goed op te letten in het verkeer volgen ze samen het spoor
naar Seef en vinden ze hem terug! Tijdens de zoektocht wordt
aandacht besteed aan autogordels omdoen, de functie van een
stopplicht, buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto
en oversteken.

Groep 7 en 8:
‘Plots’ Theaterprojecten met de voorstelling ‘Ik zie, ik
zie wat jij niet zag’
'Ik zie, ik zie wat jij niet zag' is een enerverende en energieke
theatervoorstelling die goed aansluit bij de belevingswereld van de
leerlingen van groep 7 en 8. Dialogen en monologen worden afgewisseld
met muziek, beweging, dans en verschillende scènes die de thematiek
behandelen. In deze interactieve theatervoorstellingen worden
verschillende verkeersverhalen verteld, waarbij het gedrag van de
jongeren in het verkeer centraal staat en theatraal onder de aandacht
wordt gebracht. De leerlingen worden zelf uitgedaagd op zoek te gaan
naar hun eigen verkeersverhaal, om ze van daaruit te bepalen bij hun
eigen gedrag in het verkeer.

Oproep:
In April van dit jaar gaan de kinderen van groep 7 en 8
deelnemen aan het Praktisch Verkeersexamen.
Wij zoeken ouders/verzorgers die hierbij willen helpen.
Wij moeten het nu zelf organiseren daar de vrijwilligers
van VVN zijn gestopt. U kunt zich opgeven bij de
leerkrachten of bij de verkeersouder (conniealingh@home.nl)
of via het mailadres van de OR (or.delindelaar@kitsprimair.nl )

Wij hopen een beroep op u te mogen doen!

Meegedacht over de verkeersstromen bij de nieuwe
MFA in Westerbork.
Samen met enkele dames van de Wegwijzer zijn wij naar diverse
informatieavonden geweest van de Gemeente Midden-Drenthe. Er is
goed overleg geweest met de desbetreffende ambtenaren en men
heeft zelfs hier en daar iets gewijzigd. Wij, d.w.z. de Lindelaar en
de Wegwijzer, hopen dat we bij de nieuwe MFA geen verkeersbrigade
meer nodig zijn. De toekomst zal het ons leren.
Indien er nog mensen zijn die zich ook willen inzetten voor de school
en dan met name als verkeersouder, GRAAG !
U kunt zich aanmelden via de OR – OBS de Lindelaar
mailadres: or.delindelaar@kitsprimair.nl
of
de verkeersouder OR - OBS de Lindelaar: Connie Alingh
mailadres: conniealingh@home.nl
.

