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Nieuwsbrief
JONGleren in het verkeer
“JONGleren in het verkeer” is een educatief verkeersproject speciaal ontwikkeld voor kinderen
van nul tot en met zes jaar. JONGleren in het verkeer biedt handvatten om een goede
verkeersopvoeding en –educatie van baby’s, peuters én hun ouders te organiseren.
Deze maand staat het onderwerp ‘laat je zien’ centraal.
Vanaf komende maandag 23 tot met vrijdag 27 oktober neemt kinderopvang de Bolderkar deel
aan de fietsverlichtingsactie van de ANWB-lichtbrigade ‘laat je zien!’.

Wat houdt de actie precies in;
Vanaf 7.30-8.00u. tot 8.45u. gaan we met de grotere kinderen die de
Bolderkar bezoeken, de fietsen van ouder(s)/verzorger(s) controleren. Van de ANWB hebben we
o.a. checkkaarten gekregen om te controleren of de fiets wel aan juiste voorwaarden voldoet.
Omdat de meeste ouders de kinderen met de auto komen brengen, zorgen wij dat er de hele week
een fiets aanwezig is om samen met de kinderen te controleren.
Daarnaast zorgen we dat iedereen die mee controleert, goed verlicht is!
Wel graag alertheid om de poort van het hek goed te sluiten.
Om kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) er nog meer bij te betrekken, vragen wij u, voor zover
het mogelijk is, op de fiets te komen. We beseffen ons dat ouder(s)/verzorger(s) vaak met de auto
de kinderen wegbrengen om vervolgens te gaan werken. Maar wellicht heeft u 1x de tijd om ’s
morgens (in het donker) uw kind(eren) op de fiets weg te brengen.
Daarnaast werken we binnen met alle kinderen aan het JONGleren in het verkeer “laat je zien”. Zo
maken we de ruimtes op sommige tijden helemaal donker en hoe kun je elkaar dan weer zien??
Hierbij gebruiken we o.a. (zak)lampen en reflectoren.
Wist u dat de kans op een aanrijding met 17% afneemt, als u in het donker goede verlichting
gebruikt?
Als idee voor thuis:
Het wordt weer eerder donker, ga met uw kind(eren) ’s avonds een wandeling maken en neem
een zaklamp mee!
We hopen op een succesvolle actie!

