
Welkomst editie 

 

Een warm welkom voor u en uw kind op de Antoniusschool te Axel.  

Een school die op 23 Maart 2005 het Zeeuws label voor verkeersveilige 

school heeft ontvangen.  

 

Wat houdt dit in ?Wat houdt dit in ?Wat houdt dit in ?Wat houdt dit in ?    

 

Het Verkeersveiligheidslabel is een 

kwaliteitskeurmerk voor scholen die 

verkeersveiligheid een vaste plaats geven in 

hun  schoolbeleid.  

Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen  op 

school, de ouderparticipatie en een 

verkeersveilige omgeving.  

Scholen die in het bezit zijn van het label 

laten zien dat zij daar mee bezig zijn. Ook 

voor ouders een geruststellende gedachte. 

 

Wat Wat Wat Wat zal zal zal zal uw kind hiervan merken ?uw kind hiervan merken ?uw kind hiervan merken ?uw kind hiervan merken ?    

 

Buiten de normale verkeerslessen in de klas, zal uw kind in iedere 

groep aan een verkeersactiviteit deelnemen onder leiding van de 

verkeersouders. 

 

Een voorbeeld hiervan is groep 1 & 2 die een bezoekje zullen krijgen van 

tante Verkeersfee & Birdy die uitleg  geven over veilig oversteken.  

Andere voorbeelden zijn jaarlijks terugkerende acties rondom 

verlichting en beter zichtbaar in het verkeer . 

Wat is een verkWat is een verkWat is een verkWat is een verkeersouder ?eersouder ?eersouder ?eersouder ?    
 

Verkeersouders werken aan  een verkeersveilige schoolomgeving en 

worden aangesteld via de basisschool. 

Een verkeersouder vormt de brug tussen ouders, school- en derden 

(gemeente, politie, VVN e.d.) als het gaat om de verkeersveiligheid van 

de schoolkinderen. 

Het belangrijkste doel van de verkeersouder is dit onder de aandacht 

te brengen en meehelpen om oplossingen te zoeken voor 

verkeersonveilige situaties. 

 

Verder maakt een verkeersouder zich sterk voor: 

• Het betrekken van ouders bij de verbetering van de 

verkeersveiligheid van hun eigen kind. 

• Goed verkeersonderwijs en veilige schoolroutes 

• Activiteiten organiseren 

• Signaleren van knelpunten en werken aan een oplossing 

• Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en school 

 

Een verkeersouder geeft geen verkeersles. Dat kunnen wij rustig aan de 

leerkrachten overlaten. 

 

Wie zijn de verkeersouders op deze school ?Wie zijn de verkeersouders op deze school ?Wie zijn de verkeersouders op deze school ?Wie zijn de verkeersouders op deze school ?    
 

     
Liesbeth de Brouwer   Natalie Akkerman 

Mama van Amber    Mama van Lindi &Michelle 

 

Contact met ons opnemen kunt u via de site  van school,via de meester 

of juf of uiteraard persoonlijk. 

 

 

 

 



 

MopjeMopjeMopjeMopje 
Twee mensen in een Porsche scheuren met 100 kilometer per uur door 

Axel. Na een tijdje worden ze aangehouden door de politie. Zegt de 

agent: “ Weet u wel dat u hier maar vijftig kilometer per uur mag  

rijden ?” Waarop de bestuurder antwoordt: 

“Jawel, maar wij dachten dat dat per persoon was !” 

    

Hoe worden wij als ouders op de hoogte gehouden  ?Hoe worden wij als ouders op de hoogte gehouden  ?Hoe worden wij als ouders op de hoogte gehouden  ?Hoe worden wij als ouders op de hoogte gehouden  ?    
    

Zo’n 3-4 keer per jaar krijgt uw kind een wegwijzer mee. Deze wegwijzer 

heeft eenzelfde opzet als dit boekje.  

Hierin vermelden de verkeersouders alle activiteiten die zij tot die tijd 

met de leerlingen hebben ondernomen. 

Tevens informeren zij over lopende zaken met derden. 

 

Om de wegwijzer ook aantrekkelijk te maken voor uw kind, want daar 

gaat het ten slotte om, staan er ook puzzeltjes, mopjes of een kleurplaat 

in, die uiteraard wel weer met verkeer te maken hebben. (zie boven) 

Op deze manier hopen we de kinderen op een speelse manier wegwijs te 

maken in het toch wel vaak gevaarlijke verkeer. 

 

Ook zijn alle activiteiten terug te vinden op de schoolsite vergezeld van 

leuke foto’s. 

 

Hoe kan u als ouder helpen voor een veilige schoolomgeving:Hoe kan u als ouder helpen voor een veilige schoolomgeving:Hoe kan u als ouder helpen voor een veilige schoolomgeving:Hoe kan u als ouder helpen voor een veilige schoolomgeving: 

- Auto’s niet parkeren op de stoep rondom school, maar in de van 

Halewijnstraat – Walstraat / Polenstraat – Buitenweg 

(doorsteken via de garages) 

- Indien mogelijk met de fiets of te voet naar school komen om het 

autoverkeer rondom school te beperken en om uw kind zo vroeg 

mogelijk te laten wennen aan het verkeer. 

- Blijf niet wachten voor de in- en uitgang van school, maar geef 

de fietsers en kinderen de ruimte om het schoolplein op te komen 

of te verlaten. 

- Bij onveilige verkeerssituatie rondom school kunt u een melding 

maken bij de verkeersouders. Is dit in uw eigen woonomgeving  

dan kunt u terecht bij: meldpuntverkeer@zeeland.nl  

 

 

 

    
Het verkeer is een zaak van u en van ons 

U wilt toch ook dat uw kind veilig thuiskomt. 

 

 

 

Met de vriendelijke verkeersgroeten van 

Liesbeth & Natalie 


