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Op weg naar de brugklas
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Naar een nieuwe school langs een nieuwe route
Veilig naar de brugklas - Dat doe je zo!
Beste ouder/verzorger,
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk (blijven) fietsen naar school.
Daarom werken de overheden in onze provincie continu aan het verbeteren van de
wegen en fietspaden. Helaas gebeuren er nog steeds veel ongelukken met jonge
kinderen. Juist in de periode na de zomervakantie, waarin kinderen langs een nieuwe
route naar hun nieuwe school fietsen, vinden er veel ongelukken plaats.
Na de zomervakantie gaat uw zoon/dochter voor het eerst naar hun nieuwe school. Een
school die vaak verder weg ligt, misschien wel in een ander dorp of stad!
De route naar school wordt waarschijnlijk ook ingewikkelder. Iets waar kinderen zich ook
best onzeker over kunnen voelen, er komt zoveel op ze af.
Om kinderen en hun ouders samen beter voor te bereiden op die nieuwe schoolroute en
ze veilig op weg te helpen, heeft Veilig Verkeer Nederland de folder ‘Veilig naar de
brugklas’ ontwikkeld. In de folder hebben zij de belangrijkste tips en weetjes op een rijtje
gezet voor zowel kind als ouder, o.a. tips over het oefenen van de route, het fietsen in
een groep, afleiding op de fiets, maar ook tips van andere leerlingen.
Wij willen u vragen om, voordat het nieuwe schooljaar begint, de nieuwe schoolroute
samen met uw zoon/dochter te fietsen om zo samen stil te staan bij de moeilijke punten
die elke route kent. Uw zoon/dochter weet het (uiteraard) altijd beter, maar door er
samen even bij stil te hebben gestaan wordt de herkenning van de moeilijke punten toch
beter.
Veel plezier in de vakantie!
Met vriendelijke groet,
Namens het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen (VVB),

Arjan van der Zwaag
Secretaris VVB, VerkeerswijzerGroningen

VerkeerswijzerGroningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze
naam organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers
verder terug te dringen.
‘Wij maken ons sterk voor een verkeersveilig Groningen. Er gebeuren nog steeds te veel ongelukken in het
verkeer, waarbij mensen gewond raken of zelfs om het leven komen. Daarom werken wij aan de verbetering
van wegen, spreken we weggebruikers op onveilig gedrag aan en geven we voorlichting en educatie. Wij staan
voor een verkeerswijzer Groningen! Meer weten? Kijk op www.verkeerswijzergroningen.nl’

