nieuwe ouders op Het Kompas.

Nieuwsbericht bestemd voor

ANWB Streetwise
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter
om te gaan met het huidige verkeer en de risico’s die we daar lopen. Op Het Kompas wordt de
ANWB ieder jaar uitgenodigd dit programma te verzorgen. Wij bieden het programma aan de groep
(1-)2 , 4, 6 en 8 aan, zodat alle leerlingen ook alle activiteiten in een schoolloopbaan meemaken.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.

-

Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de
gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een
kinderzitje in de auto
wordt geoefend met
een spannende gele
elektroauto.
Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de
remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van
het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger
komt in deze les aan bod. Hiervoor kiezen we een straat dicht
bij school uit, waar we dit onderdeel veilig kunnen laten
uitvoeren.

-

Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn
op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Dit programma helpt ons als school ook om verkeersveiligheid verder aan te scherpen naast de door
de ANWB samen met Malmberg ontwikkelde verkeersmethode Let’s Go.

Nog een compilatie van beelden:

