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De Veilig Op Weg Verkeersles 2012
Op dinsdag 8 mei 2012 werd voor de 2 groepen 8 van de OBS De Vlaamse Reus in Nieuw Sloten,
in samenwerking met Jan Streep, chauffeur van de firma Simon Loos BV, de Veilig op Wegverkeersles verzorgd. Een bijzondere verkeersles.
Van de vrachtwagenchauffeur kregen zij theorie en praktijkles over de bijzonderheden van
verschillende grote voertuigen (lengte, gewicht, draaicirkel, remweg, etc.)
De leerlingen mochten vervolgens één voor één plaatsnemen in de cabine van de vrachtwagen en
zelf ervaren wat de verschillende dode hoeken zijn rondom een vrachtwagen.
Met verbazing zagen zij vanuit de cabine in de spiegels hun klasgenoten verdwijnen in de dode
hoeken, terwijl hun klasgenoten vlak voor of naast de vrachtwagen stonden.
Het doel van deze les was 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 belangrijkste regels van de les:
!!Blijf er Rechts en Ruim achter en houd minstens 3 meter afstand van de vrachtwagen!!
Omdat vele van deze leerlingen na de zomer op de fiets naar de middelbare school gaan, is deze les
voor hen zeer belangrijk.
De les is een initiatief van de Verkeersouders van de OBS De Vlaamse Reus, Veilig-op-Weg /
VeiligVerkeerNederland
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Stand van zaken herinrichtingsplannen
Wij hebben onze wensen bij de deelraad kenbaar gemaakt en alles is samen met een
inrichtingsmedewerker Verkeer van het stadsdeel besproken. Het plan is gericht op een veiligere
schoolomgeving met speciale aanduidingen en betere stopmogelijkheden.
Op 19 juni is de uitvoering van de plannen besproken tijdens een vergadering van het dagelijks
bestuur van het stadsdeel. We hebben signalen gekregen dat onze voorstellen/wensen grotendeels
zullen worden uitgevoerd en hopen dat dit zo spoedig mogelijk zal gaan gebeuren.
Actief Vervoer Week
In het volgend schooljaar 2012-2013 in de week van 17 t/m 21 september, organiseren wij samen
met de GGD Amsterdam de actie Actief Vervoer. In deze week hopen wij te bereiken dat zoveel
mogelijk kinderen (en ouders) lopend, fietsend of met het openbaar vervoer naar school komen.
Fietsend of lopend naar school komen is gezonder en scheelt natuurlijk ook in de portemonnee.
Wij gaan ervan uit dat deze actie een succes wordt en iedereen meedoet. Binnenkort volgt hierover
meer informatie hierover.
Nieuwe Verkeers(groot)ouders
Sinds een paar maanden hebben wij 2 nieuwe Verkeersouders. David Leenhouts en Joke Rijnen
zijn ons team komen versterken. Wij zijn erg blij met hun komst. Joke is verkeers(groot)ouder.
Fantastisch dat zij als oma zich wil inzetten voor de veiligheid van onze (klein)kinderen.
Aan het einde van het schooljaar nemen wij afscheid van Sonja Oussoren als verkeersouder omdat
haar zoon naar de middelbare school gaat. Wij willen Sonja hartelijk bedanken voor haar grote
inzet de afgelopen 2 jaar.
Wilt u zich ook inzetten voor de veiligheid rondom de school meldt u zich dan aan als
verkeersouder. U kunt een mail sturen naar verkeersouders@devlaamsereus.nl
Wij kunnen altijd extra handen en ideeën gebruiken ook al heeft u beperkt tijd.
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Hier nog een keer de tips voor de automobilisten:
 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.
 Parkeer niet dubbel; langs de gele blokken; op de stoep of op de hoeken van de straten.
 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 geen gevaarlijke situatie
wordt veroorzaakt voor u zelf en anderen.
- 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.
Het is beter om de auto iets verder van school te parkeren en gezellig met uw kind naar school te
lopen. U zult ervaren dat dit minder stress geeft aan uw kind én aan u zelf. U kunt uw auto prima
parkeren op het Diepenbeekplantsoen/Lommelstraat.
 De parkeerroute; vanaf de Laan van Vlaanderen de Houthalenstraat inrijden, daarna
rechtsaf het Diepenbeekplantsoen en doorrijden tot de Lommelstraat (zie plattegrond).
Wij begrijpen dat er ouders zijn die direct met de auto door naar hun werk moeten rijden.
 Aan de ouders die niet afhankelijk zijn van de auto, vragen wij, te overwegen minder vaak
uw kind met de auto naar school te brengen.
 Fietsers; denk aan de omwonenden en fiets niet op de stoep. De ”buren” van de
Vlaamse Reus willen ook graag veilig uit hun voordeur stappen.
De verkeersouders : Sonja Oussoren, Egbert Sterringa, David Leenhouts, Joke Rijnen,
Julio Campos-Neto en Richard Schluter,
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Plattegrond rijroutes
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