
Nieuws vanuit de verkeersgroep 
 

 
De verkeersgroep heeft de afgelopen maanden de volgende activiteiten georganiseerd: 

1. De verkeerscontrole voor alle verkeersdeelnemers die ’s morgens naar school komen. 

2. De fietscontrole voor de kinderen van groep 4 t/m 8. 

3. Plaatsing van een snelheidsdisplay op de hoek van de Jan van der Diesduncstraat.  

 

 

1. Tijdens de verkeerscontrole viel ons op dat sommige verkeersregels toch wat moeilijk 

blijven. Met name de correcte snelheid, het parkeren, het rijden in de juiste richting, goed 

letten op wandelende en fietsende kinderen en het lopen op het voetpad met de fiets aan de 

hand. We willen iedereen vragen om hier weer extra aan te denken. 

De afspraken zijn: 

• De maximum snelheid is 30 km per uur. 

• Parkeren mag alleen in de daarvoor bestemde vakken (en dus niet in de voortuin van 

bewoners van de Jan van der Diesduncstraat). 

• Rijden in de richting van de pijlen op de weg. 

• Op het voetpad is het niet toegestaan om te fietsen. Lopen met de fiets aan de hand 

mag wel. 

• Let goed op lopende en fietsende kinderen bij het verlaten van de parkeerplaats. 

• Loop met de kinderen niet midden over ons plein, maar veilig langs de zijkant. 

 

Als we allemaal weer op deze afspraken gaan letten, dan wordt en blijft 

het plein voor onze school veilig voor de kinderen en voor iedereen. 

             
 
We zullen de komende maanden weer regelmatig een verkeerscontrole organiseren. We kijken hierbij 

zowel naar het verkeersgedrag van de ouders als van de kinderen.  

 

2. Ondanks het regenachtige weer hadden veel kinderen hun fiets meegenomen voor de 

fietscontrole. Onze complimenten hiervoor! Ieder kind heeft een keuringskaart ( en een leuk 

presentje) mee naar huis gekregen. De meeste fietsen waren prima in orde. Enkele fietsen 

hadden wat aandachtspunten. Dit was te zien op het keuringsbewijs. 

 

3. Een snelheidsdisplay zal regelmatig geplaatst worden. 

Doel: automobilisten bewust maken van de passende snelheid dichtbij school.  

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen, aandachtspunten of wensen? Geef ze dan gerust aan ons door! 

 

Met vriendelijke groeten, 

De verkeersgroep van OBS De Horizon: 

Angelique, Pascal, Joris en Hanneke.  

 


