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Nieuwe Verkeersouder
We zijn erg blij dat met onze nieuwe verkeersouder Tamara Waterdrinker. Ontzettend leuk dat
iemand zich op een ochtend zo spontaan bij ons meldde. We wensen Tamara veel succes en
verheugen ons samen met haar verder in te zetten voor de verkeersveiligheid rond de Vlaamse
Reus.
Verkeersexamen groepen 7 en 8
Op 23 maart vindt het praktisch verkeersexamen voor groep 8 plaats en op 25 april vindt het
theorie examen plaats voor groep 7.
Voor beide examens is het van belang om hiervoor te oefenen. Dit kan op de website:
www.verkeerspleinamsterdam.nl . Ga naar :de juiste leeftijdsgroep en daarna onderaan naar
"tussenschoolenthuis". De Vlaamse Reus kunt u terugvinden op de kaart en daar kan dan ook een
reeks van foto oefeningen worden gedaan. Op de site www.tussenschoolenthuis/examenvragen.nl
kunnen de vragen en situaties alvast worden geoefend.
Ouders, let op de kinderen bij uitstappen en oversteken
Bij school zien we nog vaak onveilige situaties. Kinderen stappen aan de verkeerde kant uit de
auto zitten en letten te weinig op de kinderen. Als u op tijd van huis gaat, heeft u meer tijd om uw
kind naar school of tot aan de deur te begeleiden. Te laat naar school gaan, brengt extra stress met
zich mee en zorgt voor mogelijk meer irritatie richting mede weggebruikers en uw kinderen
merken dat ook. Geef elkaar de ruimte en de tijd om de kinderen af te zetten. Laten we met elkaar
zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving.

Kiss & Ride Strook en Laad en Los Plek
Inmiddels is de Kiss & Ride plek bij bijna iedereen bekend. Ouders kunnen hun kinderen veilig
aan DE STOEP zijde laten uitstappen, zonder dat de straat wordt geblokkeerd. Riskeer geen
boete, de politie en de Dienst Handhaving controleren regelmatig.
De “Laad en Los” plek aan de zijde Bocholtstraat, is gerealiseerd voor vrachtwagens waardoor de
weg vrij blijft tijdens het lossen. Het niet de bedoeling auto’s te parkeren op de laad en los plek,
zodat een vrachtwagen alsnog de weg blokkeert.
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Dode Hoek Les 24 mei
Op dinsdag 24 mei a.s. is weer een dode hoekles voor de groepen 7 en 8. Van een
vrachtwagenchauffeur krijgen de leerlingen eerst een theorieles over de bijzonderheden van
verschillende grote voertuigen (lengte, gewicht, draaicirkel, remweg, etc.) .
Daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld en volgt er een praktijkles rondom de
vrachtwagen.

Het doel van deze les is om de leerlingen bewuster te maken van hun kwetsbare positie in het
verkeer, als zij in de buurt van een vrachtwagen komen. In het bijzonder over de gevaren en
risico’s van de dode hoeken rondom een vrachtwagen.
De les is een initiatief van de Verkeersouders van de OBS De Vlaamse Reus, Verkeersplein
Amsterdam, Veilig-op-Weg / Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Als u het leuk vindt daar bij te zijn, hulp is altijd welkom en het is een leuke manier om kennis te
maken met de werkzaamheden van de verkeersouders.
Verkeersouders gezocht
Ondanks dat er weer een enthousiaste ouder bij hebben zien we graag nog meer ouders betrokken
bij de verkeersveiligheid en kunnen extra hulp goed gebruiken. Wilt u zich ook hiervoor inzetten,
meldt u dan aan als Verkeersouder d.m.v. een mailtje naar verkeersouders@devlaamsereus.nl of
benader één van de verkeersouders. Ook al heeft u niet veel tijd, alle hulp is welkom. Vaak is het
maar een kwartiertje ’s ochtends of ’s middags als u toch al naar school gaat om uw kind te
brengen of op te halen. Ook kunnen we hulp gebruiken bij verkeersacties, meedenken over
verbetering van de verkeersveiligheid rondom de school, dodehoek les etc.
Toezicht door de gemeente
Nogmaals willen wij u waarschuwen dat er toezicht wordt gehouden door de Dienst Handhaving
van het stadsdeel. Zo wordt er bijvoorbeeld gehandhaafd bij de Kiss & Ride Strook en zijn er
bonnen uitgedeeld. Dit is op initiatief van het stadsdeel en staat los van onze activiteiten.
Ons advies; voorkom een boete en parkeer niet op de kiss & ride strook of de laad & los plek en
parkeer niet dubbel.
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Bijeenkomst verkeersouders scholen Nieuw-West
Op 25 februari 2016 was er een bijeenkomst van verkeersouders van verschillende scholen uit
Nieuw-West. Op die avond werden er ervaringen uitgwisseld over de verkeersproblemen bij de
scholen en projecten. Ook werden ideéén uitgewisseld om meer ouders enthousiast te maken voor
het verkeeroudersschap. De volgende keer (waarschijnlijk in juni) wordt er mogelijk een workshop
gegeven; hoe om te gaan met het agressief gedrag van de verkeersgebruikers en hoe je deze
mensen het beste kunt aanspreken.

Aanrijroute parkeren en afzetten (zie plattegrond pagina 5)
Maak zoveel mogelijk gebruik van de volgende twee aanrijroutes (zie ook plattegrond), zodat u
niet met de auto hoeft te keren voor de school waardoor er een gevaarlijke situatie wordt
veroorzaakt voor u en andere weggebruikers.
-

-

Route 1: Vanaf de Laan van Vlaanderen inrijden Bocholtstraat, eerste straat links
Beringenstraat, weer eerste links Zonhovenstraat, rechtdoor weer naar de Laan van
Vlaanderen.
Route 2: Vanaf de Laan van Vlaanderen inrijden Houthalenstraat, eerst rechts
Hechtelstraat, einde rechts Zonhovenstraat, rechtdoor weer naar de Laan van
Vlaanderen.

 De parkeerroute; vanaf de Laan van Vlaanderen de Houthalenstraat inrijden, daarna
rechtsaf het Diepenbeekplantsoen en doorrijden tot de Lommelstraat (zie plattegrond).
Wilt u uw kind alleen afzetten, stop dan zo kort mogelijk aan de kant van de stoep en laat uw
kind ook aan die kant uitstappen.
Weetjes :
Heeft u ideeën, opmerkingen, vragen of wilt u zich aanmelden als verkeersouder, stuur dan een
e-mail naar verkeersouders@devlaamsereus.nl
Op de site www.veiligverkeernederland.nl/scholen wordt aandacht besteed aan
verkeersveiligheid rond scholen en vind u informatie over de werkzaamheden van verkeersouders.
De verkeersouders : David Leenhouts, Joke Rijnen, Sonja van Mourik, Hayam Lotfy, Ingrid
Leenhouts, Tamara Waterdrinker en Richard Schluter.
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Plattegrond rijroutes
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