Veilig stappen en
trappen met Chase

Oversteken
Gewoon samen doen!
Jonge kinderen zijn nog te klein om
alleen over te steken. Door hun lengte
hebben ze onvoldoende overzicht.
Ook is het lastig voor kinderen om
afstanden in te schatten. Steek
daarom samen over. Geef je kind een
hand en benoem de stappen voor het
oversteken hardop.

Oversteken in een rechte straat

Oversteken bij een zebrapad
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Stop bij de stoeprand (of aan de rand van de rijbaan).
Kijk eerst naar de ene kant (links).
Kijk dan naar de andere kant (rechts).
Kijk dan nog een keer naar de ene kant (links).
Als er geen verkeer aankomt, kun je rustig en recht oversteken.
Als er verkeer aankomt, wacht je tot het verkeer voorbij is en
begin je opnieuw met kijken.
7. Je kunt recht en rustig oversteken als er niets meer aankomt.

Stop voor de stoeprand.
Kijk eerst naar de ene kant (links).
Kijk dan naar de andere kant (rechts).
Kijk dan nog een keer naar de ene kant (links).
Wacht tot het verkeer voor je stopt en steek dan
rustig over
6. Als het verkeer niet stopt, wacht je tot het voorbij is
en kijk je opnieuw.

Wist je dat...

Vraag van Chase

Kinderen tot hun 10e jaar
nog niet goed vanuit hun
ooghoeken kunnen kijken?
Ze moeten hun hele hoofd
draaien om te zien of er
verkeer aankomt. Leer je kind
dus goed te kijken bij het
oversteken.

Waarom heet een zebrapad eigenlijk zo?
De zwarte en witte strepen op de weg
lijken op de strepen van een zebra.
Vandaar dat zo’n oversteekplaats een
zebrapad wordt genoemd.

kleur deze kleurplaat
in en maak kans op te
gekke PAW Patrol
fietsaccessoires om je
fiets mee op te pimpen!
Stuur je kleurplaat voor 31 augustus
a.s. naar ncpbenelux@vimn.com
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Help mee om Nederland
verkeersveiliger te maken.
Draag bij, ga naar
vvn.nl/doneer

Vakantie
Ga je dit jaar met je kind naar het buitenland op
vakantie? Houd dan rekening met kleine verschillen in
het verkeer.

•

•

Maak ook op je vakantiebestemming
afspraken over waar je kind veilig kan spelen.
Geef de ruimte zo concreet mogelijk aan.
Spreek ook af dat je kind het altijd vraagt
of meldt als hij door vakantievriendjes
meegevraagd wordt naar een andere
speelplek. Houd verder rekening met een
zwembad, meer of zee in de buurt en maak
daar afspraken over. Denk aan zwembandjes
of een reddingsvest!

•

Volgens de Europese richtlijn moeten
kinderen onder de 1,50 meter in de auto op
een stoelverhoger zitten. In Nederland is dat
1,35 meter.
Nederland is een fietsland, dat is wel te zien aan
35.000 kilometer fietspad! In het buitenland zijn
vaak minder of helemaal geen fietspaden. Denk
daaraan als je met je kind gaat fietsen. Je kunt je
kind achterop nemen of alleen fietsen op rustige
momenten, buiten de spits bijvoorbeeld.

In sommige landen is een fietshelm
verplicht, in Nederland niet. Check dit voor
je op vakantie gaat.

TIP
Doe een
polsbandje om
met naam en
06-nummer. Mocht
jouw kind verdwalen,
dan is hij snel weer
gevonden.

Kijk elke dag naar Nick Jr!
www.nickjr.tv

112-voertuigen
Welke voertuigen rijden soms met een blauw zwaailicht en sirene?
Politie, brandweer en ambulance.
Het kan gebeuren dat je samen met je kind een 112-voertuig
of voorrangsvoertuig tegenkomt. Een voorrangsvoertuig is
een auto van politie, brandweer of ambulance met blauw
zwaailicht en sirene.
Ga altijd zo snel mogelijk aan de kant. Vertel ook aan je
kind wat er gebeurt en leg uit dat je moet wachten tot het
voorrangsvoertuig voorbij is.

Er zijn twee soorten zwaailichten: blauwe en gele. Alleen de
politie, brandweer en ambulance mogen blauwe zwaailichten
gebruiken. Voertuigen met een blauw zwaailicht en sirene
mogen van de regels afwijken en altijd voorgaan. Een geel
zwaailicht is een waarschuwingslicht: er is iets bijzonders
aan de hand. Je moet dan wel opletten, maar het voertuig
mag niet afwijken van de regels.

Kijk naar de 112-voertuigen en de zwaailichten. Welke kleur heeft het zwaailicht?
Wie mag altijd voor? Bespreek dit samen met je kind.

Antwoord: De voertuigen met de blauwe zwaailichten mogen altijd voor. De ambulance, de brandweerwagen en de politieauto.
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Kijk elke dag naar Nick Jr! www.nickjr.tv

Buiten spelen
Maak afspraken
Met mooi weer is het heerlijk om naar buiten te gaan. Je kunt samen met je kind
activiteiten ondernemen en meteen vertellen wat wel en niet kan in het verkeer.
Vanaf een jaar of vier, vijf willen kinderen graag alleen buiten spelen. Als het zover
is, krijgt jouw kind ook te maken met het verkeer. Wat spreek je af om er voor te
zorgen dat dit veilig kan?
1. Oefen regelmatig door samen veel te lopen en fietsen.
2. Bepaal waar je kind veilig kan spelen.
3. Geef heel positief en concreet aan waar je kind mag spelen.
Bijvoorbeeld: Je mag in onze straat spelen tot aan de laatste
lantaarnpaal. In plaats van: Je mag de straat niet uit.
4. Bouw de speeltijd op. Kijk de eerste keer na 5 tot 10 minuten of het
goed gaat. En maak de periodes dat je gaat kijken steeds wat langer.
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Eén, twee,
ik ga niet mee.
Drie, vier, ik blijf
hier. Vijf, zes, zeven,
acht, ik heb zelf
nagedacht.

Veilige plekken om te spelen zijn:
op de stoep in een rustige straat
in een erf
in een speeltuintje
op een speelveld
op een schoolplein

Afspraken die je met je kind kunt maken als het naar buiten gaat:
Blijf op de stoep.
Ga aan de kant als er andere mensen aankomen.
Speel niet tussen geparkeerde auto’s.
Ren niet zomaar achter een ander kind of een bal aan.
Ga niet met andere kinderen mee.

Dagje naar het strand

Tip

Spelen in de tuin of in de buurt is leuk, maar na een tijdje wel bekend.
Ga daarom ook eens lekker met je kind op pad. Naar het strand
bijvoorbeeld. Hier kan je kind nieuwe dingen ontdekken. Heerlijk
spelen met zand en water met een schep, emmer of een bal.
Maak ook op het strand afspraken, denk aan:
- eerst insmeren
- niet alleen het water in
- herkenningspunt afspreken
- polsbandje omdoen met 06-nummer en naam

Doe je kind een PAW Patrol 06-polsbandje om.
Mocht je kind verdwalen, dan kan hij sneller
teruggebracht worden.
Bij veel stranden en recreatieplassen worden de
bandjes uitgedeeld door de lifeguards van de
Reddingsbrigade. Ze zijn ook te verkrijgen bij
politieposten.

Bepaal een herkenningspunt zodat je kind
jullie plek altijd terug kan vinden. Kies een
slim punt, dus geen rood windscherm als
er meerdere op het strand staan. Een hoog
en uniek herkenningspunt werkt het beste.
Het bord van een standtent bijvoorbeeld.
Of een verdwaalpaal die je op sommige
stranden ziet.

