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Niemand kan beweren dat er 

deze week niet genoeg 

bewogen is door onze 

leerlingen. Eerder deze week de 

sponsorloop en vandaag de 

Koningsspelen en toernooien. 

Wat een heerlijke dag vandaag 

voor alle kinderen. De 

Koningsspelen op het plein, het 

hockey- en voetbaltoernooi, het 

was allemaal een feest om aan 

deel te nemen en om naar te 

kijken. Studenten van Sport en 

Bewegen van Rijn IJssel college 

hebben de Koningsspelen heel 

goed georganiseerd en begeleid. 

Hopelijk hebben de kinderen van 

de groepen 1 t/m 4 ervan genoten. 

OVC ’85 en MHCO hebben prima 

toernooien georganiseerd. Onze leerlingen hebben heel sportief 

deelgenomen aan de wedstrijden. 

Het is beslist belangrijk om álle 

ouders/verzorgers die begeleiding geboden hebben op deze dag 

HEEL HARTELIJK TE BEDANKEN! 

Zonder zoveel ouderhulp kan een dag 

als deze niet succesvol verlopen! 

 

Hierbij een paar fotootjes om u een indruk te even van een en ander. 

 

 

 

 



 

 

ANWB Streetwise 

 
ANWB Streetwise op de Paasbergschool 

 
Op dinsdag 10 mei komt ANWB Streetwise bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen 
van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Wij als school vinden het belangrijk die 
‘straatwijsheid’ mee te geven en bieden de kinderen graag ANWB Streetwise aan.   
 
In verschillende praktijklessen leren de kinderen over het gebruik van gordels, kinderzitjes, remweg 
en reactiesnelheid. ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen: 
 

- In Toet toet leren de kinderen van groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen 
en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie 
met het kinderzitje.  

 
- Tijdens Blik en klik leren de kinderen van groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. 

Het belang van het dragen van de gordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt 
geoefend met een spannende gele elektroauto.  

 
- Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed 

van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod. 

 
- Trapvaardig tenslotte traint de kinderen van groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen fietsen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke 
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Hiermee worden de kinderen 
voorbereid op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.  
 

Wij hopen op een leerzame dag! 
 
Op dinsdag 10 mei vervallen de gymlessen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel fijne vakantie allemaal! 


