
 

 
 

  

           NIEUWSBRIEF  2 
             oktober/ november 2018-2019 
 

Data activiteiten  oktober /november 2018

 
 

03-10-2018 Start Doeklas  
Start Kinderboekenweek 

08-10-2018 Jaarvergadering oudervereniging 

10-10-2018 Doeklas 

11-10-2018 Infoavond ouders leerlingen Plusklas, locatie: Zeggewijzer 

12-10-2018 Afsluiting Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 

15-10 t/m 19-10 2018 Herfstvakantie 

22-10-2018 Overleg-studiedag Team Alle leerlingen Vrij 

24-10-2018 SKOD plusklas 

25-10-2018 Mat science 15.45 

26-10-2018 Terugkomavond groep 8 

31-10-2018 SKOD plusklas 

01-11-2018 Mat science 15.45 

07-11-2018 SKOD plusklas 

08-11-2018 Mat science 15.45 

09-11-2018 Vormselviering  

13-11-2018 GMR 

14-11-2018 SKOD plusklas en Doeklas 

15 en 16 -11-2018  Overleg-studiedagen Team Alle leerlingen Vrij 

19-11-2018 Drempelonderzoek 

19-11 t/m 23-11-2018 Week mediawijsheid 

20-11-2018 MR 20.00 uur 

21-11-2018 2e ontruiming 

22-11-2018 Mat science 15.45 uur  Ouderraad 20.00 uur 

28-11-2018 SKOD plusklas en Doeklas 

29-11-2018 1e rapport 

29-11-2018 Mat science 15.45  uur 

29-11-2018 15 minutengesprekken groep 7 en 8  

03-12-2018 15 minutengesprekken groep 7 en 8 

05-12-2018 Sinterklaasviering 



Schoolshirt bestellen voor de herfstvakantie ! 

 
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars 
shirt met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar 

buiten treden: sportdagen, schoolreizen e.d.  Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te 
houden gebeurt de aanschaf via de school op twee momenten in het schooljaar nl. voor de 

meivakantie en voor de herfstvakantie. U kunt het shirt dus slechts 2x per jaar bestellen. Het 
bestelformulier kunt u downloaden via de website www.elsenhof.nl 
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u a f  bij de leerkracht.  

Een gym shirt kost € 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164- 
en S ( grote kindermaat / kleine  herenmaat).Na  de  meivakantie  en  na  de  herfstvakantie  
worden  de  shirts  aan  de  leerlingen uitgedeeld. 

 

Kinderboekenweek   “ Kom erbij” 

 
Vanaf dinsdag 3 oktober staat  de Elsenhof in het teken van 

de Kinderboekenweek. 
Het thema van de Kinderboekenweek is: Kom erbij!  
Vandaar deze oproep aan papa’s mama’s opa’s en oma’s .... 

Wie vindt het leuk om woensdag 3 oktober bij de opening 
van de kinderboekweek te komen voorlezen aan een klein 

groepje kinderen. De opening start om half 9 in de hal, 
daarna zoekt iedereen een gezellig plekje om een stukje uit 
een boek voor te lezen. Rond 9.15uuur gaat iedereen terug 

naar zijn eigen klas. We hebben op school een uitgebreide 
bibliotheek, dus als u zelf geen boek heeft kunt U er daar gewoon een lenen. De lijst om in te schrijven 
hangen bij iedere klas aan de deur. We hopen dat jullie allemaal meedoen!  

 
De kinderen krijgen ’s middags een voorleesgids mee naar huis met  daarin leuke tips voor nieuwe boeken. 

Had U al plannen om Uw kind een boek cadeau te doen in de Kinderboekenweek? 
Tip: ga samen op pas en laat U kind een boek uitzoeken, dat boek zullen ze zeker lezen! 
Koopt U toevallig een boek bij Bruna, dan kunt U bijdragen aan onze schoolbibliotheek. Als U het bonnetje 

bij ons inlevert, mogen wij bij Bruna voor 20% van de waarde boeken kiezen voor onze schoolbibliotheek.  
Probeer in de Kinderboekenweek thuis zelf ook wat meer voor te lezen, of pak zelf eens een boek. Zien 

lezen, doet lezen…. 
Vrijdag 12 oktober komt er weer een einde aan de Boekenweek. We sluiten deze op de Elsenhof 
traditioneel af met de voorleeswedstrijd. Wie gaat ons dit jaar vertegenwoordigen in de Gemeente 

Drimmelen?? Het wordt vast weer spannend!     Wij wensen alle deelnemers alvast succes. 
 

Groeten van de leescoördinator.  

 

Openingsviering: “ bevrijding een keuze voor elkaar” 

Woensdag 26 september hebben we weer een sfeervolle openingsviering gehad. 
Met elkaar hebben we liedjes gezongen en diverse leerlingen hebben aangegeven wat vrij zijn voor hen 

betekent en hoe we dat op school kunnen uitdragen.  
 
Als u de liedjes nog eens wilt beluisteren en zingen met uw kind kunt onderstaande link gebruiken.  

Liedje:    Iedereen is anders              https://www.youtube.com/watch/?v=AMJDJaqalfE 
Liedje:   Complimenten geven          http://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA 

Liedje    Alles is vrij.   http://www.youtube.com/watch?v=rkrhPGTF4_k 
 

http://www.elsenhof.nl/
https://www.youtube.com/watch/?v=AMJDJaqalfE
http://www.youtube.com/watch?v=CHXaeH_NWbA
http://www.youtube.com/watch?v=rkrhPGTF4_k


               
 
 

Vrij zijn betekent dat je je fijn en veilig voelt. Je kunt voor anderen zorgen. Dat gaan we met elkaar doen ! 
We gaan het gehele jaar sparen voor deze goede doelen. In de aula op de presentatie tafel staan de kokers 
waar de doppen en de mobieltjes in kunnen. 

We hebben drie goede doelen gekozen die ervoor gaan zorgen dat anderen het beter krijgen. 
Doel 1:     Mobieltjesactie  stichting opkikker:  Een opkikkerdag voor  chronisch zieke kinderen  

Doel 2:   Doppen sparen voor KIKA 
Doel 3:   Doppen sparen voor een geleide hond. 
Lees hieronder de informatie van het goede doel.  

           

Doel 1:     Mobieltjes actie 
                             Een opkikkerdag voor  chronisch zieke kinderen 
 

Mobieltjesactie Stichting Opkikker 
Help mee om mobieltjes in te zamelen voor Stichting Opkikker! Voor ieder ingezamelde telefoon 

krijgen wij namelijk een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede 
aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Met dank aan 
de inzet van duizenden enthousiaste inzamelaars zijn wij de afgelopen zeven jaar in staat geweest 

om in totaal meer dan 500.000 mobiele telefoons in te zamelen. Ook dit jaar kunnen wij niet 
zonder jouw hulp! Want de doelstelling voor 2018 is het inzamelen van maar liefst 100.000 
telefoons. Help ons mee om zieke kinderen op te kikkeren door middel van jouw oude mobiele 

telefoon. 

           
 
 



Doel 2: Doppen sparen voor  KIKA 

 

Polypropyleen en Polyethyleen zijn kunststoffen die goed te recyclen zijn. Veel verpakkingen zijn van deze 
materialen gemaakt. Zo ook veel zogenaamde 'plastic' doppen. Deze worden vaak samen met de 

verpakking weggegooid. Dat is uiteraard niet goed voor het milieu maar deze doppen vertegenwoordigen 
ook een waarde. Nu hebben wij een afspraak gemaakt met een kunststof recycle bedrijf dat bereid is om 
per kilo ingeleverde doppen 20 cent rechtstreeks over te maken naar KiKa. Hoe meer doppen we dus 

sparen en inleveren hoe meer geld er gaat naar KiKa 
Dit is geen tijdelijke actie. De inzameling is dan ook niet aan tijd gebonden maar het succes is uiteraard wel 
afhankelijk van de snelheid en hoeveelheid van de inzameling. 

KiKa organiseert deze actie niet, maar ondersteunt deze actie wel. 

Welke doppen zijn geschikt om te sparen?  
Alle doppen gemaakt van Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (HDPE of PE-HD)).  
De PP doppen zijn te herkennen aan het recycle logo met een 5 of 05 erin. Deze zitten onder andere als 

deksel op potten van levensmiddelen zoals pindakaas of pasta. De HDPE doppen zijn te herkennen aan het 
recycle logo met een 2 of 02 erin. Voorbeelden hiervan zijn doppen van flessen frisdrank, zuivelpakken of pakken van 
vruchtensappen. Er zijn nog meer verpakkingen waarin deze logo's te vinden zijn. Het is NIET de bedoeling om deze te 
sparen. Het gaat echt alleen om de doppen.  
BELANGRIJK: 
Alle doppen moeten schoon zijn (om schimmelen te voorkomen) 
De doppen mogen geen stukjes papier of zilverfolie restjes bevatten 
 

Doel 3:  Doppen sparen voor een geleide hond. 
 

 
 

 

   

           



De opbrengst van Jantje Beton goed besteed!            

De ouderraad heeft weer een speelpleinpakket besteld om het verkeersplein verder af te maken. Nu weer 
even wachten op droog weer om er alles op te branden. Heeft u tijd en zin om mee te helpen laat het ons 
weten. 
 

Museumschatjes 

 
Met Museumschatjes gaan we met groep 4 t/m 8 gratis een museum bezoeken. 

Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea 
gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de 
moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project 

Museumschatjes. 
Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat 

een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel 
geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij 
hoort. 

Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de 
leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.  Na 

afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude 
voorwerpen (erfgoed) kijken. 
 

 

         
 

                 
 
We gaan: 
2 oktober  met groep 4 naar het Oermuseum in Boxtel.  

10 oktober  met groep 6-7 naar Vincents tekenlokaal in Tilburg. 
6 november  met groep 5-6 naar het vlasserij-suiker museum in Klundert. 

13 november  met groep 8 naar het drukkerijmuseum in Etten-Leur  
     

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GxXCkkjS&id=7B1350CE1D58F3A4394F92486229AB5E714F43F4&thid=OIP.GxXCkkjS9UArjAeop2eALQEsC7&q=natuurmuseum+tilburg&simid=608036644964536090&selectedIndex=51
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TJSfR2Tj&id=C237C28060986C2F7774E6532CE4EE1417669074&thid=OIP.TJSfR2TjQSp8Vj9ENXh5-gEsDG&q=oermuseum+boxtel&simid=607995559318456105&selectedIndex=3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincents_tekenlokaal.JPG
http://in04.hostcontrol.com/resources/def95258800567/feaea0ca98.jpeg


  
 

 

 

Kunstmenu 2018-2019 

 

Groep 1 en groep 2:               Muziek     31-01-2019 

“Nieuwsgierige Neus” Philharmonie Zuidnederland 
Er was eens een meisje, Ninus. Geen gewoon meisje, nee, een meisje met een heel nieuwsgierige neus. 

Door het kiertje van haar raam hoort ze muziek die haar oren doet tollen. Ze steekt haar neus naar buiten 

en luistert. ‘Dag papa, dag mama!, ik moet even weg’. Nieuwsgierige Neus gaat op weg en komt op 

vreemde plekken met muziek waar je vrolijk of droevig van wordt, ze hoort de geluiden van de drukke stad 

en voelt de ijzige stilte. Dan kijkt ze achterom, haar huisje is verdwenen. Ze is verdwaald. Paniek! Tot ze 

haar oren goed spitst. Ze hoort haar vader en moeder, in de verte… Het klinkt zoals thuis.  

Vier musici van philharmonie zuidnederland nemen kleuters mee op deze muzikale ontdekkingsreis. Een 

voorstelling die past bij de rijke fantasie van de kinderen, eenvoudig en een beetje spannend. Net zoals in 

echte sprookjes loopt ook dit verhaal goed af.  

Met het bijbehorende lesmateriaal komt Nieuwsgierige Neus ook in de klas. De kinderen bekijken van 

tevoren in een houten vertelkastje de rijk geïllustreerde vertelplaten over de voorstelling, op de 

achtergrond klinkt de muziek uit de voorstelling al vast een keer. Bij elke vertelplaat zijn korte 

muziekactiviteiten beschreven, passend bij de thema’s in de voorstelling: thuis, op straat, winterse wereld 

en feest. In totaal zijn er vijf vertelplaten. Op de laatste is een overzicht van de totale reis van Ninus te zien, 

mooi om samen nog eens na te genieten.  

 

 

 
 

Groep 3-4;    Foto/film            “Grote Ogen”  van 1-4 t/m 19-4 2019 
 

In de tentoonstelling Grote ogen zie je vier foto’s. Op die foto’s kijk je naar de wereld van insecten 
en zie je de wereld ook door de ogen van insecten.  
De foto’s zijn allemaal gemaakt met een gewone camera. Maar hoe kun je dan toch zo dichtbij 

komen? Met heel grote ogen?  



Als een echte onderzoeker ga je heel precies bekijken wat er op de foto’s staat. Je gaat ook zelf 
met foto’s aan de slag.  

       
 

 
 

Groep 5-6: Theater:   “Blauw Gras” Wie Walvis  14-03-2019 

 

   
 
‘Blauw Gras’ is een vrolijke voorstelling boordevol bluegrass muziek over de angst voor het 
vreemde en de nieuwsgierigheid naar het onbekende. 

Op een boerderij waar blauw gras wordt gemaakt wonen opa, moeder, zoon Woody en dochter 
Sue. Iedere dag speelt opa op zijn banjo en zingt de familie met elkaar over het leven. Allemaal 

hebben ze grote dromen, maar veel gebeurt er niet op het platteland. 
Op een dag wordt de familie opgeschrikt door de komst van een vreemd huisje dat plots op het 
erf staat. Het ruikt ineens naar onbekend eten en er klinkt muziek. En die muziek lijkt in niks op de 

bluegrass die zij altijd met elkaar spelen. Wat zich ontspint is een spel van de familie tegenover 
het huis en zijn bewoner. Wie woont daar? Wat moet dat!? Ga weg! De vreemdeling moet weten 
dat hij niet welkom is met zijn gekke geluiden en gewoontes en er wordt alles aan gedaan om 

hem het leven op deze plek onmogelijk te maken. 

 

Groep 7-8: Dans; “Ik zie je” gezelschap Tr@nz    28-03-2019 

Informatie hierover wordt nog toegestuurd omdat het programma nog in ontwikkeling is.  

 
 
 



Groep 5-6-7-8     Beeldend:         (on)bewoonbaar               10-05 t/m 1-07-2019        
Tegenwoordig is een kunstenaar allang niet meer alleen de schilder achter zijn ezel, de 

fotograaf die door zijn lens tuurt of de beeldhouwer met zijn handen in de klei. Vaak zijn 
hedendaagse kunstenaars multitalenten die zich op verschillende manieren willen uiten met 
veel materialen en technieken. 

Het project (On)bewoonbaar laat leerlingen kennismaken met de hedendaagse kunstenaar 
Demiak (Maarten Demmink), die schilder, beeldhouwer, fotograaf en tekenaar tegelijk is. 

Zijn kunstwerken zijn veelzijdig van vorm en techniek. 
Herkenbaar in veel van zijn kunstwerken zijn de huisjes, die een symbool zijn voor het 
terugkerende thema behoefte aan veiligheid en een dak boven je hoofd. 

Tijdens dit project is er heel wat te ontdekken voor de leerlingen: de kunstwerken van Demiak 
die ze van héél dichtbij mogen bekijken en de manier waarop Demiak zijn kunstwerken 

maakt. Ook het thema veiligheid neemt in de kunstlessen een belangrijke plek in. 

 

 
 
 

Mad Science 

 
 

! 
 

 
Mad Science komt bij voldoende inschrijvingen een wetenschap &techniekcursus verzorgen op De 
Elsenhof. De kinderen van groep  3 t/m  8 kunnen zich hiervoor inschrijven. Op dit moment zijn er nog niet 

voldoende aanmeldingen 
 
We starten met een spectaculaire science show op 20-9-2018. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   



 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de 

wetten van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. 
Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over 
warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 

 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 

wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis 
om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Donderdag 25-10-2018        Donderdag 1-11-2018  Donderdag 8-11-2018 

Donderdag 22-11-2018  Donderdag 29-11-2018  Donderdag 6-12-2018 
 

Starttijd: 15.45 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 4-10-2018 

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje.  

 

Verkeer BVL:                 Brabants Veiligheid Label  

 
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen 

betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten 
daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te 

stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven 
geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra toont 
aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. 

overzicht BVL-scholen Klik hierop dan ziet u de deelnemende scholen 

Helpende hand  
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de 
praktijk van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie 

Noord-Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed 
overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-
netwerk is bestaat uit een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar 

samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan scholen. 

het BVL-netwerk   

Brabants Verkeersveiligheid Label  
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen 
krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor 
de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders 

of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Gaat jouw school ook voor NUL Verkeersdoden in Brabant? 
Doe mee met het BVL! 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-scholen
https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-organisatie/het-bvl-netwerk
https://www.bvlbrabant.nl/schoolinfo/stap-voor-stap


Van de verkeerskalender:         Actueel: Veilig lopen en fietsen naar school 

Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van! 

 Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke keuze. Toch 

willen wij u uitnodigen om uw kind regelmatig lopend of met de fiets naar school te 
brengen. Want dat heeft veel voordelen. 

 Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is meer.  

 Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert. 

 Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met 
uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige 

verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op 
pad gaat. 

 Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de 
schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto 
ook eens te laten staan. 

Fietshelm op? Doe het dan goed! 

Is het dragen van een fietshelm verstandig? Onder fietsers en wetenschappers is het een geliefd 
discussiepunt. Als het over kinderen gaat, is de discussie extra fel. Het laatste woord is hierover 

nog niet gezegd. Toch is één ding wel duidelijk: áls u of uw kind een fietshelm draagt, doe dat dan 
wel goed. Alleen dan kunt u er profijt van hebben. 

De belangrijkste tips: 

 Gebruik een passende helm. Een helm die te groot is, beschermt niet. 

 Zet hem goed recht op het hoofd. Een helm die naar achter hangt, beschermt niet. 

 Doe de riem onder de kin vast. Een helm die loszit, beschermt niet. 

 Vervang de helm na een harde klap. Een gecrashte helm beschermt niet. 

Handige links: 

 Richtlijnen Aankoop en gebruik fietshelm 

 Tips voor koop en gebruik 

 Discussie voors en tegens van de fietshelm 

 Film: fietshelm kiezen 

TIP: Fietsoefeningen met uw kind 

Met uw kind fietsoefeningen oefenen in het verkeer (leeftijd 5 en 10 jaar) 
Verkeerseducatie is natuurlijk niet alleen een zaak van de school. In het 

weekrooster is er officieel maar 45 minuten per week de tijd om aandacht 
te besteden aan verkeer. En die korte lestijd moet besteed worden aan 
zowel theorie als de praktijk. Omdat die tijd eigenlijk veel te krap is om alle 

praktische oefeningen vaker dan één keer met de kinderen te doen vragen 
we uw hulp bij de verkeersopvoeding van uw kind. 

 
Het is bijvoorbeeld belangrijk het oversteken in moeilijke situaties te oefenen. Moeilijke situaties 
zijn drukke wegen, geparkeerde auto’s of bochten in de weg. Ook het herkennen van de 

verkeersborden en het juiste gedrag daarbij is belangrijke lesstof. Daarnaast kunt u met uw kind 
ook eenvoudige fietsoefeningen in het verkeer doen die de motoriek en het evenwichtsgevoel 
trainen. En om u daarbij op de goede weg te helpen geven we u graag enkele suggesties voor 

fietsoefeningen. 
Fietsoefeningen 

 Rechtuit fietsen, eerst met beide handen aan het stuur, later afwisselend alleen met de 
linker of met de rechterhand aan het stuur. 

 Grote en later kleine bochten fietsen. 

 Met beide handen aan het stuur en later met alleen de linker of de rechterhand aan het 
stuur. 

http://www.schoolopseef.nl/scholen/informatie-voor-ouders/veilig-naar-school/richtlijnen-aankoop-en-gebruik-fietshelm
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-de-fiets/zelf-leren-fietsen/fietshelm
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=11079
https://www.youtube.com/watch?v=yoPGFGur34M


 In een bocht naar links de linkerhand uit laten steken en omgekeerd in een bocht naar 
rechts. 

 Samen fietsen in een rustige straat, waarbij u uw kind altijd voor laat fietsen en de 
afspraak maakt dat bij elke hoek gestopt wordt 

 Samen fietsen in een drukkere straat. 

 Naast elkaar fietsen in een rustige straat en afspraken maken over de afstand tot de 
stoeprand en de afstand tussen de twee fietsen. 

 

Opvallen in het donker 
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je 

bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht 
dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De periode breekt weer aan 
dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. 

Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.  
Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar bent voor 

andere weggebruikers. Want fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf maar zeker ook om gezien 
te worden, bijvoorbeeld door automobilisten. 
Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen, 

sneeuwval of tijdens de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het 
hoofd. Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf 
zien ook door automobilisten wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind. 

Jaarlijks raken tientallen fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig 
opvallen. Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden 

door andere weggebruikers. Als u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets 
zijn uitgerust met een witte of gele lamp voorop en een rode aan de achterzijde. Al deze lampen 
moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet knipperen. En fietst u met verlichting dan mogen 

ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende strook en aan de trappers 
gele reflectoren. En als laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal aan de 
bagagedrager. 

 Film: Zichtbaarheid met reflecterende kleding 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U

