
 
 

 
  

 
 

 
 

           NIEUWSBRIEF  2 
             oktober/ november 2017-2018 
 

Data activiteiten  oktober /november 2017

 

29 september  2017     Mad-science show 
Maanden oktober t/m januari 2018    Museumschatjes 
04 oktober 2017     8+ klas en doeklas  

04 oktober  2017      Start Kinderboekenweek  
05 oktober 2017     Stakingsdag personeel; leerlingen vrij 

09 oktober 2017     19.15 uur Jaarvergadering Oudervereniging 
19.45 uur infoavond kanjertraining! 

10 oktober 2017      Intern ondersteuningsteam 

Museumschatjes groep 4-5 Boxtel Oermuseum 
11 oktober 2017      Museumschatjes groep 8 Den Bosch  
       Noordbrabants museum 

12 oktober 2017     Info-/Ouderavond plusklas bs. de Elsenhof  
Museumschatjes groep 5-6 Boxtel Oermuseum 

13 oktober 2017      Voorleeswedstrijd +  
Afsluiting Kinderboekenweek 

16 t/m 20 oktober 2017     Herfstvakantie 

Week 25 oktober t/m 27 oktober 2017    Hoofdluiscontrole 
25 oktober 2017     8+ klas en doeklas  
27 oktober 2017     SKOD plusklassen 

Terugkomavond groep8  19.00-20.00 uur 
29 oktober 2017     Vormelingen: goede doel viering 

01 november2017     Kunstbalie 10.30 uur muziekvoorstelling  
       groep 5-6 
01 november 2017     8+ klas  

Vakwerk meesterwerk groep 7-8 
02 november 2017     1e bijeenkomst Mad-science workshop 
03 november 2017     SKOD plusklassen 

05 november 2017      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur 
Gummaruskerk 

Week 06 t/m10 november 2017   Toetsweek groep 8  
06 november 2017     Start project  literatuur groep 3-4 kunstbalie 
08 november 2017     Studiedag kanjer; leerlingen vrij 

08 november 2017     8+ klas en doeklas  



09 november 2017     2e bijeenkomst Mad-science workshop 
10 november 2017     SKOD plusklassen 

12 november 2017     Gezinsviering 9.30 uur Bernarduskerk 
14 november 2017      Extern ondersteuningsteam 
14 november 2017     GMR 

15 november 2017     8+ klas  
16 november 2017     3e bijeenkomst Mad-science workshop 

16 november 2017     vakwerk meesterwerk regio  
17 november 2017     SKOD plusklassen 
17 november 2017     Vormsel viering 19.30 uur  

20 november 2017     vergadering ouderraad 
21 november 2017     MR 
22 november 2017     8+ klas en doeklas  

23 november 2017     4e Mad- science workshop 
24 november 2017     SKOD + klassen 

27 november 2017     2e ontruimingsoefening 
29 november 2017      1e Rapport gr. 3-8 
30 november 2017     Oudergesprekken groep 8 

30 november 2017     5e Mad- science workshop  
 

Schoolshirt bestellen voor de herfstvakantie! 

 

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Dat is een paars shirt 
met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar buiten 
treden: sportdagen, schoolreizen e.d.  Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te houden gebeurt 

de aanschaf via de school op twee momenten in het schooljaar, namelijk voor de meivakantie en voor 
de herfstvakantie. U kunt het shirt dus slechts 2x per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u 

downloaden via de website www.elsenhof.nl 
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan juffr. Dymphy.  
Een schoolshirt kost € 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164 en S 

(grote kindermaat/kleine  herenmaat). Na  de  meivakantie  en  na  de  herfstvakantie  worden  de  shirts  
aan  de  leerlingen uitgedeeld. 
 

Kinderboekenweek   “Gruwelijk eng” 

 
Vanaf dinsdag 3 oktober staat  de Elsenhof in het teken van de Kinderboekenweek.  
Het thema is: Gruwelijk ENG! 

We starten die middag met een ludiek optreden van groep 8. Zij dansen en zingen het 
Kinderboekenweeklied. Vanaf woensdag zal er in de klassen veel (voor)gelezen worden, door de juffen, 
maar ook door de kinderen zelf. De kinderen krijgen ’s middags een voorleesgids mee naar huis met  daarin 

leuke tips voor nieuwe boeken. Had u al plannen om uw kind een boek cadeau te doen in de 
Kinderboekenweek? Tip: ga samen op pad en laat uw kind een boek uitzoeken, dat boek zullen ze zeker 

lezen! 
Koopt u toevallig een boek bij Bruna, dan kunt u bijdragen aan onze schoolbibliotheek. Wanneer u het 
bonnetje bij ons inlevert, dan mogen wij bij Bruna voor 20% van de waarde boeken kiezen voor onze 

schoolbibliotheek. 
Probeer in de Kinderboekenweek thuis zelf ook wat meer voor te lezen, of pak zelf eens een boek. Zien 
lezen, doet lezen…. 

Vrijdag 13 oktober komt er weer een einde aan de Boekenweek. We sluiten deze op de Elsenhof 
traditioneel af met de voorleeswedstrijd. Wie gaat ons dit jaar vertegenwoordigen in de gemeente 

Drimmelen?? 
Wij wensen alle deelnemers alvast succes! 

 

Groeten van de leescoördinator.  

http://www.elsenhof.nl/


 

Openingsviering: “het gevoelige jaar” 

 

   

           

Gedichten geschreven door: 

Kai uit groep 4:  “Iets om over na te denken”  
Blij is leuk 

Maar dat is soms niet leuk voor anderen 
Hij kan soms anders denken dan jij 
 

Suus uit groep 4: “Gevoel van Liefde” 
Ik hou van de wereld 
Want hij zorgt voor ons 

Dankzij God en de planten kunnen we hier wonen 
Want de plant geeft ons zuurstof 

En God vond de plek 

 

Dani uit groep 5-6: “Vriendschap delen” 

Ik ben blij met mijn hond 
Ik kan er mee spelen 

Ik kan hem uitlaten 
Ik kan mijn vriendschap delen 

 

 

 



      
                   BLIJ                      Boos                   Verdrietig            Gelukkig                     Eenzaam  

 

 

Rosa uit groep 5-6: “Je vrij voelen” 

Ik ben blij 

Als ik maar kan dansen 
Op de maat van de muziek 

Ik voel me vrij 
Dan ben ik dus blij 

 

Sam en Fien uit groep 7: “Blijf wie je bent” 

Tranen verdwijnen in de wind,  

de storm is boos, de ongelijkheid begint 
Iedereen hoort gelijk te zijn,  iedereen is uniek en bijzonder 
en dat is een groot wonder 

Je moet blij zijn hoe je bent, 
want gelukkig zijn kost geen cent 
Als iemand iets lelijk van je vindt, 

dan is het gewoon een klein kind 
Dus blijf hoe je bent, 

 want daar verandert niks aan 
 

Ieske uit groep 7: “Het gevoelige jaar“ 

 
We zijn blij en dan weer boos 

En we plukken voor elkaar een roos 
we zijn er altijd voor elkaar 
En het wordt een leuk leerjaar 

Soms is er iemand die verdrietig is 
Dan vragen we wat er is 
Er zijn veel emoties 

En dat is ook wel logisch 

 
Tess en Kim uit groep 8: “Samen zijn we sterk“ 
Ben je verdrietig of blij 

We horen er allemaal bij  
Soms doet iemand zich pijn 

Dan maken we elkaar weer blij 
Soms gaat er iets mis 
In plaats van boos worden praten we het uit 

Maak geen ruzie dat is niet fijn  
Daarmee doe je andere pijn 

Je moet er zijn voor elkaar 
Naar de grote school is best een karwei 
Maar eerst nog een fijn jaar op de Elsenhof 

Samen staan we sterk 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U5C7rXqTWKTLCM&tbnid=r2cjFbn3fSZJoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-boos-i11498.html&ei=oWocUrvFHKuM0wW0xYDYDg&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNG0o_mIOtvPbpyZkogWNKf9TWSizA&ust=1377680405976441
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AU0Uam0OIhRbPM&tbnid=Liwp1lwnIQZ72M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mijntweesprong.nl/2010-2011/Kleuters/Walid.htm&ei=C2scUuOUIuij0QWE04GQDw&bvm=bv.51156542,d.d2k&psig=AFQjCNHKQu5GBERoqH6GyCPoLiXJPOYzww&ust=1377680456375846
http://www.waarwordjijgelukkigvan.nl/wordpress-nl/wp-content/uploads/2009/10/kikker.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/het-zwart-schaap-eenzaam-het-midden-van-witte-schapen-14408464.jpg


 
Tonke uit groep 8: “ Allemaal een kei” 

 
Dit schooljaar…  
Zijn we allemaal vrolijk tegen elkaar 

Soms ben je boos 
Dan is er echt iets loos 

Iedereen in deze zaal maakt nu geen kabaal 
Iedereen is blij en dat komt door ons allemaal  
Ik zit in groep 8 

Onze groep heeft veel kracht 
Wij hopen op een fijn schooljaar  
ook al ben je verdrietig, boos, bang of blij 

Als dit lukt zijn we allemaal een kei 

 

De opbrengst van Jantje Beton goed besteed! 

 

Heeft u ’t al gezien of gehoord????????? 
Met de gelden die afkomstig zijn vanuit de opbrengst van Jantje Beton en zomeravond hebben wij het 

schoolplein kunnen versieren met mooie pleinplakkers. Nu hebben de kinderen een vrolijk gekleurde 
hinkelbaan en kunnen zij levend ganzenbord samen spelen. Hopelijk levert dit heel lang en heel veel 
speelplezier op. Door de vrolijke kleuren en afbeeldingen ziet het er in ieder geval al super leuk uit! 

Daarnaast zal er ook nog een groot verkeersplein worden gemaakt tussen de zandbak en de ingang van 
groep1/2/3. Hier kunnen de kinderen straks op een speelse wijze de verkeersregels leren.  Vanuit de 
Oudervereniging zijn wij in ieder geval zeer trots op deze verfraaiing! 

 
 

             
                 

Een mooie hinkelbaan en een ganzenbordspel is het resultaat. 
 

Jaarvergadering Oudervereniging 

 
Op maandag 9 oktober om 19.15 uur staat de jaarvergadering van de Oudervereniging gepland. Deze 

vergadering is toegankelijk voor iedereen!!!! Tijdens deze vergadering krijgt u een samenvatting van alle 
activiteiten die de oudervereniging in het schooljaar 2016-2017 heeft georganiseerd. En hoe de 
betrokkenheid van de Oudervereniging er komend schooljaar uit zal zien. En natuurlijk is uw inbreng als 

ouder voor ons zeer belangrijk. Dus wees welkom en sluit aan! 
 

 
 



Museumschatjes 

 
Met Museumschatjes gaan we met de groepen 5 t/m 8 gratis een museum bezoeken. 
Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea 

gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de 
moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project 

Museumschatjes. 
Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat 
een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel 

geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij 
hoort. 
Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de 

leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.  Na 
afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude 

voorwerpen (erfgoed) kijken. 
 
 

           
 
We gaan: 

10 oktober met groep 4-5 naar het Oermuseum in Boxtel 
11 oktober met groep 8 naar het Noordbrabants Museum in Den Bosch 
12 oktober met groep 5-6 naar het Oermuseum in Boxtel 

25 januari met groep 7 naar het Natuurmuseum in Tilburg 

 
 

     
 

 

Voorstellen stagiaires dit schooljaar 

 

Dit schooljaar hebben we twee stagiaires die de leraar-opleiding volgen aan de PABO (Avans). Gedurende 
het schooljaar krijgen we ook oud-leerlingen van het Dongenmond college voor een snuffelstage. De twee 

PABO-stagiaires stellen zich hieronder voor. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GxXCkkjS&id=7B1350CE1D58F3A4394F92486229AB5E714F43F4&thid=OIP.GxXCkkjS9UArjAeop2eALQEsC7&q=natuurmuseum+tilburg&simid=608036644964536090&selectedIndex=51
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cZMXp6V6&id=659FF6FCE0443247266AD4A619DCFD4936074713&thid=OIP.cZMXp6V6BqQtv6Dl7HuCewEsDH&q=natuurmuseum+tilburg&simid=608032384363529019&selectedIndex=49
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=inI560WW&id=95C049C2506144E4868CAAE6776079F106289C2E&thid=OIP.inI560WWbjAD8QjUZvLVygEsDI&q=noordbrabants+museum+den+bosch&simid=608041811801410183&selectedIndex=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=TJSfR2Tj&id=C237C28060986C2F7774E6532CE4EE1417669074&thid=OIP.TJSfR2TjQSp8Vj9ENXh5-gEsDG&q=oermuseum+boxtel&simid=607995559318456105&selectedIndex=3


 
Beste ouders en leerlingen, 

  
Mijn naam is Anouk van Dongen.  
Ik ben 19 jaar en kom uit Wagenberg.  

Ik zit in mijn eerste leerjaar op de PABO aan het Avans in Breda.  
Het eerste half jaar sta ik bij juf Heidi in groep 8. Ik ben er niet op vaste dagen, 

maar heb verschillende weken dat ik aanwezig ben op mijn stage.  
Vroeger heb ik als kind ook op de Elsenhof gezeten.  
In het weekend werk ik in de bakkerij in Terheijden.  

Mijn hobby’s zijn fitnessen en skiën.  
Ik heb er veel zin in om dit jaar op de Elsenhof te werken!   
 

 
 
 
 
 

 
 

Graag wil ik mezelf even voorstellen: 

Mijn naam is Anica Mol en ik ben 17 jaar.  
Ik zit in het eerste jaar van de opleiding PABO op 

het Avans in Breda en wil dus graag juf worden. 
Om mezelf hierop voor te bereiden kom ik het 
komende half jaar stage lopen in groep 4-5! 

 
Ik woon samen met mijn vader, moeder en broer 
van 23 op een boerderij in Hoek, een klein dorpje 

in Zeeuws-Vlaanderen en woon doordeweeks op 
kamers in Breda.  

 
Naast mijn studie werk ik op zaterdag in de slagerij 
van mijn ouders en vind ik het leuk om wat te gaan 

drinken met mijn vrienden of om met mijn familie 
te zijn. 
 

Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan en 
hoop ze het komende half jaar veel te leren. Ik heb 

er onwijs veel zin in!  
 



 

Kunstmenu 2017-2018 

 

 
  

Theater krijt  

  



  

  

 

Groep 3-4: Dans Het grenzeloze zwarte sleutelgat, La Melis 
Dit is een sprookje over twee broertjes die erg van trommelen houden en achter een grote klok wonen.  
De gebeurtenissen en avonturen buitelen in deze kleurrijke dansvoorstelling op fantasievolle wijze over 

elkaar en nemen het verhaal soms over. Zo vindt er een hiphoptafereel plaats, maar ook een echte 
Konijnenrace, een slapstick-drumstokjes-gevecht, een overwinningsfeest met taart en champagne en een 
magische toverspreukenwedstrijd. Ook blijken de broertjes in konijnen te kunnen veranderen en zelfs in 

twee zusjes die aan elkaar vastgegroeid zijn! 



Zoals zoveel sprookjes heeft ook dit sprookje een “vertelstem” die het verhaal wil sturen. Toch blijkt de 
vertelstem hier niet zo machtig als hij graag zou willen zijn. Hij probeert wel te st: “uren, maar er gebeuren 

steeds dingen die volgens hem niet de bedoeling zijn. Werkelijkheid en waarheid zijn rekbare begrippen in 
deze muzikale, theatrale dansvoorstelling, die zowel naar vorm als inhoud grenzeloos wil zijn. Behalve 
volop fantasie spelen ook thema’s als “goed en kwaad” een rol, en dat het oké is om anders te zijn.  

 

Groep 5-6: Muziek van Philharmonie Zuidnederland 

Orfeo: Als ik aan je denk dat is de voorlopige titel van een gloednieuw programma voor groep 5-6. 
 
Soms ontmoeten twee mensen elkaar en denken:”wij horen bij elkaar en het lijkt wel of dat altijd zo is 

geweest.” Zulke mensen waren Orpheus, met zijn prachtige muziek en Eurydike. Maar Eurydike stierf al 
vlak nadat ze getrouwd waren en Orpheus voelde zich eenzamer dan ooit. Nu hij wist wie hij moest missen 

kon hij niet stoppen zich haar te herinneren. Zijn muziek werd diep droevig en de bomen en de stenen 
huilden met hem mee. Hij kon haar maar niet vergeten. En toen besloot hij iets te hopen dat nog nooit een 
mens gedurfd had te hopen – hij hoopte haar, Eurydike, terug te kunnen halen uit de dood… 

Daarover gaat de poëtische voorstelling Als ik aan je denk die gebaseerd is op de mythe Orpheus en 
Eurydike. Een verhaal dat al bestond voordat mensen konden schrijven. Deze mythische figuren leven voort 

omdat wij hun verhaal blijven vertellen en wij hen ons zo blijven herinneren. 
 

Groep 7-8. De Sensotoop 
 
Het lesprogramma biedt de leerlingen meer kennis over de technologie binnen en buiten hun 

telefoon. Daarnaast wordt het creatief denken gestimuleerd, zodat de leerlingen de onzichtbare 
technologie om hen heen gaan bevragen en gaan bedenken wat ze er allemaal nog meer mee 
zouden kunnen doen.   

Met inzicht en creativiteit gaat er een wereld van ongekende mogelijkheden voor ze open.  

OVER DE INSTALLATIE EN DE MAKER  
Verstopt achter zwart glanzend design of onzichtbaar in de lucht. Technologie is overal om ons heen, maar 

steeds meer uit het zicht terwijl de technologie ons steeds beter ziet. Hoe doen ze dit? Hoe nemen zij ons 
waar? Hoe werken hun zintuigen?  

De Sensotoop maakt technologie toegankelijk om onderzocht en ontdekt te worden. De installatie is een 
interactief ecosysteem van sensoren die met elkaar verbonden zijn en op hun eigen manier de bezoeker 
waarnemen. De sensoren geven de ontvangen prikkels door naar de processor die daar betekenis aan 

geeft. De Sensotoop nodigt de bezoeker uit om te kijken en bekeken te worden, te luisteren en beluisterd 
te worden en te voelen en gevoeld te worden. Ontdek wat de sensoren eigenlijk doen en wat er afspeelt 
achter de schermen van onze apparaten.  

Mats Horbach is gefascineerd door de onzichtbare elementen om ons heen. Zijn interesse gaat er 
naar uit deze onzichtbare en vaak abstracte thema’s zichtbaar te maken. Horbach begon aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) maar stapte na zijn eerste jaar over naar de Design 
Academy, waaraan hij in 2012 cum laude afstudeerde. Deze combinatie van opleidingen is terug 
te zien in zijn werk. Zijn interesse in technologie werkt hij uit tot menselijke vertalingen en 

toepassingen in zijn projecten. Vanuit zijn studio in Eindhoven creëert hij verhalende projecten 
met een informatieve inslag. Zijn werk beslaat zowel het 3D- als 2D-werkveld, beide met een 
heldere grafische vormentaal 



 

 
 

Mad Science 

 
 

! 
 
 



Op 29 september 2017 komt Mad Science een show geven. Daarna komt Mad Science een wetenschap- 
&techniekcursus verzorgen op De Elsenhof,  waar de kinderen van de groepen  3 t/m  8 zich voor kunnen 

inschrijven. 
 
We starten met die spectaculaire wetenschap-/techniekcursus op 2 november. De kinderen gaan in 6 

bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De lessen liggen dicht 
bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding.   

Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Deze cursus is bedoeld voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. 
Maak kennis met de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff 

machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, word de beste architect,  onderzoek de wereld van 
wetenschap in de keuken, en ga de uitdaging aan met bewegingssensoren. 
Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbij kunnen komen.  Krijg je er al zin in? 

 
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 

wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 
vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis 
om thuis verder te leren en experimenteren.  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 

 Donderdag 02- november2017 
 Donderdag 09 november2017 
 Donderdag 16 november2017 

 Donderdag 23 november2017 
 Donderdag 30 november2017 
 Donderdag 07 november2017 

Tijdstip: van 15.45 tot 16.45 uur 
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org 

Deelname kost € 69,50 per kind.  

 

Jeugdenquête GGD 

 
 

Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar   

De GGD West-Brabant heeft in week 39 een 

jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 
ouders en verzorgers van kinderen in de 

leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit 
deze enquête gaan over de gezondheid, 
leefstijl en woonomgeving van de kinderen. 

Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen 
de gemeenten betere beslissingen nemen 
voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in 

de behoeften van ouders en hun kind. Heeft 
u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! 

Meer informatie en een kort filmpje kunt u 
vinden op www.ggdmonitor.nl. 
 

 

 

 

 

http://nederland.madscience.org/
http://www.ggdmonitor.nl/


Verkeer BVL:                 Brabants Veiligheid Label 

Actueel: Veilig lopen en fietsen naar school 

Lopen en fietsen? Daar word je wijzer van! 

 Pakt u vaak de auto om uw kind naar school te brengen? Een begrijpelijke keuze. Toch 

willen wij u uitnodigen om uw kind regelmatig lopend of met de fiets naar school te 
brengen. Want dat heeft veel voordelen. 

 Lichaamsbeweging is goed voor de gezondheid. Dat is geen nieuws. Maar er is meer.  

 Uit onderzoek blijkt dat beweging ook het leervermogen van kinderen stimuleert.  

 Door zelf actief aan het verkeer deel te nemen, kan uw kind ervaring opdoen met 
uiteenlopende verkeerssituaties. Zo groeit het langzaam toe naar zelfstandige 

verkeersdeelname. En dat is nodig. Want er komt een moment dat uw kind echt alleen op 
pad gaat. 

 Hoe meer kinderen te voet of op de fiets naar school komen, des te veiliger wordt de 
schoolomgeving. En des te aantrekkelijker wordt het weer voor andere ouders om de auto 
ook eens te laten staan. 

 
Fietshelm op? Doe het dan goed! 

Is het dragen van een fietshelm verstandig? Onder fietsers en wetenschappers is het een geliefd 
discussiepunt. Als het over kinderen gaat, is de discussie extra fel. Het laatste woord is hierover 
nog niet gezegd. Toch is één ding wel duidelijk: áls u of uw kind een fietshelm draagt, doe dat dan 

wel goed. Alleen dan kunt u er profijt van hebben. 
De belangrijkste tips: 

 Gebruik een passende helm. Een helm die te groot is, beschermt niet. 

 Zet hem goed recht op het hoofd. Een helm die naar achter hangt, beschermt niet. 

 Doe de riem onder de kin vast. Een helm die loszit, beschermt niet. 

 Vervang de helm na een harde klap. Een gecrashte helm beschermt niet. 

Handige links: 

 Richtlijnen Aankoop en gebruik fietshelm 

 Tips voor koop en gebruik 

 Discussie voors en tegens van de fietshelm 

 Film: fietshelm kiezen 

TIP: Fietsoefeningen met uw kind 

Met uw kind fietsoefeningen oefenen in het verkeer (leeftijd 5 t/m 10 jaar) 

Verkeerseducatie is natuurlijk niet alleen een zaak van de school. In het weekrooster is er officieel maar 45 
minuten per week de tijd om aandacht te besteden aan verkeer. En die korte lestijd moet besteed worden 
aan zowel theorie als de praktijk. Omdat die tijd eigenlijk veel te krap is om alle praktische oefeningen vaker 

dan één keer met de kinderen te doen, vragen we uw hulp bij de verkeersopvoeding van uw kind. 

 

http://www.schoolopseef.nl/scholen/informatie-voor-ouders/veilig-naar-school/richtlijnen-aankoop-en-gebruik-fietshelm
https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/op-de-fiets/zelf-leren-fietsen/fietshelm
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=11079
https://www.youtube.com/watch?v=yoPGFGur34M


Het is bijvoorbeeld belangrijk het oversteken in moeilijke situaties te oefenen. Moeilijke situaties zijn 
drukke wegen, geparkeerde auto’s of bochten in de weg. Ook het herkennen van de verkeersborden en het 

juiste gedrag daarbij is belangrijke lesstof. Daarnaast kunt u met uw kind ook eenvoudige fietsoefeningen in 
het verkeer doen die de motoriek en het evenwichtsgevoel trainen. En om u daarbij op de goede weg te 
helpen geven we u graag enkele suggesties voor fietsoefeningen. 

Fietsoefeningen 

 Rechtuit fietsen, eerst met beide handen aan het stuur, later afwisselend alleen met de 
linker- of met de rechterhand aan het stuur. 

 Grote en later kleine bochten fietsen. 

 Met beide handen aan het stuur en later met alleen de linker- of de rechterhand aan het 
stuur. 

 In een bocht naar links de linkerhand uit laten steken en omgekeerd in een bocht naar rechts.  

 Samen fietsen in een rustige straat, waarbij u uw kind altijd voor laat fietsen en de afspraak 
maakt dat bij elke hoek gestopt wordt. 

 Samen fietsen in een drukkere straat. 

 Naast elkaar fietsen in een rustige straat en afspraken maken over de afstand tot de 

stoeprand en de afstand tussen de twee fietsen. 
 


