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Beste ouders/verzorgers,
De komende 3 weken staat het thema Samen veilig in het verkeer centraal. We hebben
weer mooie materialen verzameld, waardoor de kinderen op speelse wijze kennis maken
met verkeer.
We gaan onder andere voorlezen uit het boek “Fixie wil ook mee” De peuters leren van Fixie
hoe het veilig hoort in het verkeer, want: “jong geleerd is oud gedaan”!

Jonge kinderen zijn nog in ontwikkeling en moeten nog veel leren. Wat mag je van een jong
kind verwachten? De film Jongleren in het verkeer laat zien waar je op moet letten bij
kinderen in het verkeer. https://youtu.be/P717kt7A9Hs
Tips voor Thuis;
Door met uw kind te praten over “verkeer” zorgt u ervoor dat uw kind de wereld om zich heen
steeds beter leert begrijpen. Ga met uw kind te voet en op de fiets het verkeer in en benoem
wat u doet en ziet. Uw kind leert spelenderwijs hoe het zich als voetganger en fietser moet
gedragen (op de achterbank van de auto is een kind veel passiever en leert daardoor
minder).
Geef altijd het goede voorbeeld;
Uw kind houdt u goed in de gaten. Het vertrouwt blindelings op u en zal uw gedrag nadoen.
Zowel het goede als het foute gedrag!
Zorg voor herhaling;
Door herhaling wordt gedrag een vaste routine. Zet bijvoorbeeld uw kind altijd vast op de
fiets en in de auto. Neem altijd dezelfde route. Steek over op vaste plekken en volgens een
vast ritueel:
• stoppen bij de stoeprand
• hand vast
• samen naar links-rechts-links kijken;

Liedjes kunnen helpen bij het aanleren van routines.
Het oversteekliedje is op de wijs van “Vader Jacob”;

Oversteken, oversteken,
Stoeprand stop, stoeprand stop
Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten
Kijk, kijk, kijk, stop, stop, stop
Oversteken, oversteken
Let goed op, let goed op
Kijk daar komt een auto, kijk daar komt een auto
Stop, stop, stop, stop, stop, stop
Oversteken, oversteken
Let goed op, let goed op
Kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen auto
Stap, stap, stap, stap, stap, stap

Samen gaan we veilig het verkeer in!
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