
Dirk van Veen heeft het Brabants 

verkeersveiligheidslabel.  

Een certificaat waarmee we aantonen actief bezig te 

zijn onze kinderen bewust met verkeer en hun 

omgeving om te laten gaan. In de praktijk zien we dat 

terug in bijvoorbeeld geïntegreerde verkeerslessen en 

groepsactiviteiten rondom verkeer in alle groepen door 

het jaar heen.  

 

We werken hiervoor samen met ouders, de gemeente, VVN en de ANWB.  

Op de planning voor dit najaar: 

• 3 oktober starten we weer met de  ‘Groene Voetstappen’  

 

We streven er in deze week met elkaar naar om op een zo veilig en 

duurzaam mogelijke manier naar school te komen. (hopend dat het 

niet bij deze week blijft natuurlijk…) 

 

Als het kan kom je lekker lopend of fietsend naar school. Woon je hiervoor toch te 

ver van school, maar wil je toch je beste beentje voor zetten, dan kun je natuurlijk ook wat 

eerder uitstappen. Dat scheelt dan meteen weer in de drukte voor school. Zo zie je maar: 

iedereen kan deze week een steentje bijdragen aan de bewustwording van een 

verkeersveilige en duurzame schoolomgeving. Met iedere groene voetstap sparen we ook 

nog eens voor fietsen voor gezinnen in de gemeente Breda die het financieel moeilijk hebben. 

 

 

• Streetwise 14 november zullen de groepen 1-2, 3, 5 en 8 meedoen aan het 

programma Streetwise. Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en 

uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van de 

basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een 

elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een 

fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk 

nagebootst. Iedere groep krijgt een andere workshop. 

De overige groepen gaan later dit jaar leren skaten, omgaan met een mobiele telefoon in 

het verkeer of ervaren waar de dode hoek precies zit. 

 

  



Veilig naar school 

Iedereen wil natuurlijk dat onze kinderen veilig naar school kunnen 

komen, daarom zijn we ook zo ontzettend blij met onze 

verkeersbrigadiers die iedere ochtend klaar staan om te zorgen voor een 

veilige oversteek. Vind jij dit ook zo belangrijk en staat die oranje jas 

jouw ook zo goed? Geef je dan op bij Meneer Ronald: 

R.vloon@nbsdirkvanveen.nl  

 

Daarnaast herinneren we u graag aan de Kiss and Ride-zone voor de school (trottoir aan 

kunstgrasveld). Het is hier nadrukkelijk de bedoeling niet te blijven staan met uw auto, zodat 

zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen uitstappen. We hebben hier zelfs een speciaal bord 

voor ontworpen. 

 

Op een veilig schooljaar!! 
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