Speciale nieuwsbrief verkeersveiligheid van de verkeerscommissie
De verkeerscommissie van basisschool Esmoreit zet zich al jaren in voor de
verkeersveiligheid. Denk hierbij onder andere aan de inzet voor het realiseren van
de schoolzone, het verkeersexamen, Streetwise, het dode hoek project,
voorlichting landbouwvoertuigen, de werving van verkeersbrigadiers en de
fietscontrole.
Deze keer is er zó veel te melden, dat er een speciale nieuwsbrief is gemaakt.

Hesjes - zichtbaar en veilig op de weg
Veel oefenen in het verkeer is belangrijk voor jonge kinderen. We zijn dan vooral gespitst op het
beperken van ongewenst gedrag. Houdt mijn kind zich wel aan de regels? Let het goed op de andere
verkeersdeelnemers, de stoplichten, de borden enz. Daarnaast is het belangrijk dat je kinderen zelfbeschermend gedrag leert. Dat ze bijvoorbeeld oversteken op een plek waar ze goed zichtbaar zijn
voor het overige verkeer.
Kinderen kunnen zichzelf natuurlijk ook beschermen door goed zichtbaar te zijn in de donkere
maanden van het jaar. Draagt je kind reflecterende kleding of een hesje? Niet alleen naar school,
maar ook naar hobby en/of sport. Voor het dragen van een hesje, vragen we vanaf 28 september
weer actief de aandacht. Overigens zien we nu ook al weer veel kinderen (en ouders) met een hesje.
Ga zo door!
Een ander onderdeel van de zichtbaarheidsactie, is de verlichting. Is de verlichting voor- en achterop
de fiets in orde en gebruikt je kind die ook? Want alleen wanneer andere verkeersdeelnemers jouw
kind kunnen zien, kunnen ze er rekening mee houden.
De regels voor fietsverlichting op een rij:
- De lamp aan de voorkant moet wit of geel licht geven en aan de achterkant rood.
- De lampen moeten recht vooruit en recht achteruit schijnen en ze mogen niet knipperen.
- Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam, dus niet op hoofd, armen of benen.
Bevestigen aan de kleding of tas mag wel maar let erop dat ze niet te veel bewegen.
- Losse lampjes moeten goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets voor of overheen hangen.
- Op de achterkant van de fiets zit een rode reflector.
- Gele reflectoren heb je op de trappers en witte of gele reflectoren op de wielen (velgen) of
banden.
Hoewel goede fietsverlichting natuurlijk in
eerste instantie een verantwoordelijkheid
van de ouders is, vindt basisschool Esmoreit
het belangrijk om hier aandacht aan te
besteden. Daarom is er op 5 oktober een
lichtcontrole in de groepen 3 t/m 8. Deze
controle wordt uitgevoerd door vrijwilligers
van de verkeerscommissie in samenwerking
met ATL Tweewielers. Zorgt u alstublieft dat
de fietsverlichting van uw kind in orde is! Is
de verlichting niet in orde, dan kunt u deze
tot half oktober tegen aangepast tarief laten
repareren bij ATL Tweewielers.

Landbouwverkeer
Let op: ze zijn er weer, de tractoren en maiskneuzers. In deze tijd van het jaar wordt het mais van
het land gehaald. Denk om uw eigen veiligheid en die van uw kinderen. Ga niet naast elkaar fietsen
en stop desnoods op een veilige plaats en laat deze grote machines passeren.
Eventueel contact maken met de bestuurder door te zwaaien, dan heeft hij jullie tenminste gezien.
Liever iets te laat dan …..
Wispelweg eenrichtingsverkeer
Het nieuwe schooljaar op basisschool Esmoreit is alweer even bezig. Dat betekent veel nieuwe
kinderen (en dus nieuwe ouders, opa’s, oma’s enz.) en daarom is het wellicht goed om iedereen
weer even te wijzen op de stilzwijgende afspraak voor eenrichtingsverkeer op de Wispelweg tijdens
het brengen en halen van kinderen. De richting is van Spoolder richting Lemelerweg. Als iedereen
zich hieraan houdt, zorgt dat ervoor dat de situatie tijdens het halen en brengen overzichtelijk en
dus veilig blijft.
Brigadiers gezocht
De verkeersbrigadiers van Esmoreit zoeken nog steeds versterking! Ze proberen zo
vaak mogelijk aan de weg te staan om jullie kinderen veilig over te laten steken,
maar soms lukt dat niet omdat ze met zo weinig mensen zijn. Het zou mooi zijn als
het aantal verkeersbrigadiers uitgebreid wordt. Niet alleen omdat recent enkele
brigadiers gestopt zijn, maar ook om de continuïteit te waarborgen. Er is jarenlang
gesproken over verkeersbrigadiers, nu ze er eindelijk zijn moeten we dit niet zo
maar overboord gooien omdat er geen nieuwe aanwas is.
Lijkt het je wat om te helpen brigadieren, neem dan contact op met Edwin Buse.
Ook opa’s of oma’s mogen brigadieren, de enige voorwaarde is dat de brigadiers 1
á 1,5 uur theorie volgen, gegeven door de politie. Je mag ook eerst een keer
komen kijken.
Helpen jullie mee? Alvast bedankt, namens de verkeersbrigadiers van Esmoreit.

Vriendelijke groet,
De verkeerscommissie van Esmoreit

P.S. Noteer op de kalender: groep 3 t/m 8 fiets mee op 5 oktober!!

