
School op Seef 3e Verkeersles 
Voor de 3e keer staan de School op Seef lessen alweer gepland.  
Woensdag 27 maart gaat groep 3-4 een wandeling maken door het dorp.  
Groep 5-6 gaat deze dag met de fiets door het dorp dus (misschien overbodig…) maar fietsen 
mee. 
Donderdag 28 maart worden de fietsen van de leerlingen van groep 7 nagekeken i.v.m. het 
verkeersexamen wat op 3 april plaats vindt. 
Vrijdag 29 maart krijgt groep 1-2 School op Seef les, zij moeten ook de fiets meenemen. 
En Groep 8 gaat die dag verschillende kruispunten oefenen. 
 
Als je het leuk vindt om de oefeningen van de verkeerslessen te zien, deze kun je vinden op 
www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten 
Klik de groep aan waarvan je de oefeningen wilt zien. De verschillende activiteiten staan hier 
aangegeven. 
 
 
Informatie avond Wendy Hagendoorn 
Donderdagavond 19 maart kwam verkeersleerkracht Wendy Hagendoorn op school om haar 
kennis te delen over kinderen in het verkeer. Met name over wat kinderen zien en niet zien in 
het verkeer en waarom zij zich (dus) zo gedragen. 
Het was een erg interessante informatie avond. Wendy liet duidelijk zien d.m.v. 
beeldmateriaal wat het zichtveld van een kind is en daardoor werd ook heel duidelijk dat 
kinderen soms gewoon verkeer niet zien.  
 
 
Verkeersexamen 4-4-2019: groep 7 
Op 4 april is het VVN theoretisch Verkeersexamen. De hoogste tijd dus om de 
voorbereidingen te starten.  

Online oefenen: 

Oefenen voor het VVN Verkeersexamen kan op examen.vvn.nl/oefenen. Je vindt er 
oefenexamens en een quiz om thuis of op school te kijken wie het meest weet over verkeer. 
Ook is er een overzicht van de verkeersafspraken en -borden die de kinderen moet kennen 
voor het examen. Handig! 
 
Nickelodeon zendt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland De Grote Verkeerstest uit. 
Hartstikke leuk om samen te kijken in de aanloop naar het examen! Via de Nickelodeon Play 
App kunnen kinderen ook zelf meedoen met de test. Wanneer? Vanaf 3 maart elke zondag om 
18.00 uur.  

Ouders bespreken verkeer op Facebook 
‘’Ik laat mijn dochter (9) alleen naar school fietsen, is dat normaal?’’ 
 
Op initiatief van Veilig Verkeer Nederland is er op Facebook een nieuwe community 
ontstaan. De groep ‘Over kinderen in het verkeer’ telt inmiddels ruim 160 

http://www.schoolopseef.nl/lesmateriaal/verkeerskunsten
https://examen.vvn.nl/oefenen


leden. Verkeersouders krijgen er ruimte om tips uit te wisselen met elkaar en vragen te stellen 
over verkeer. Heel fijn om van elkaar te leren. Overige ouders en leerkrachten zijn ook van 
harte welkom in de groep! 
Nieuwsgierig naar de nieuwe community, of wil je zelf een verkeersvraag delen?  
Je vindt de groep op Facebook: ‘Over kinderen in het verkeer’ 

https://www.facebook.com/groups/1432626960152616/?ref=group_browse_new

