
Fietsoversteek Paterswoldseweg nabij
ingang Hoornse plas
(Veenweg/ Groningen) 

VERKEERSBRIGADIER!

Help onze kinderen veilig naar school

Tussen 8:10 en 8:30 (elke schooldag) 

Waar?  

Hoe vaak? 

Wanneer?

Voor je start krijg je een officiële
theoretische en praktische instructie
door de politie. 

Minimaal eens per 2 weken 
(rooster op basis van beschikbaarheid)  

Je eigen kinderen kunnen gebruik maken 
van de oppasdienst in CKC de Rietzanger 
(door vrijwilligers) 

Eigen kinderen
? 

Wat moet ik doen? 

en word

Aanmelden? wvborchkwartier@gmail.com 



Veiligheid voor onze kinderen

Vanwege de toegenomen verkeersdrukte op de Paterswoldseweg, wordt het voor basisschool
kinderen moeilijker om vanaf de Veenweg in Groningen veilig de Paterswoldseweg over te steken. 
Daarom is het initiatief genomen om op schooldagen ’s ochtends tussen 8:10 en 8:30 een
verkeersbrigade in te stellen. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar:
wvborchkwartier@gmail.com 
Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de directie van OBS Ter
Borch of CKC de Rietzanger.

 

. 
Verkeersbrigadiers worden opgeleid door de politie. Deze opleiding bestaat uit een presentatie van
een uur over de theorie en een korte instructie ter plaatse. Hierna heb je als verkeersbrigadier de
officiële bevoegdheid om een verkeersbrigade te vormen. 
Verder worden de verkeersbrigadiers financieel ondersteund door de gemeente (materiaal en
verzekering) en de scholen (initiatiefnemers).  

Instructie door de politie
 

. 

Tijdens het brigadieren zijn uw eigen kinderen welkom in CKC de Rietzanger. Drie
verkeersbrigadiers/oppas verzamelen ‘s ochtends rond 8:00 in de Rietzanger. Een van de drie
verkeersbrigadiers blijft op school om op de kinderen van de verkeersbrigadiers te passen, de twee
andere verkeersbrigadiers trekken hun brigadierkleding aan en gaan terug naar de
fietsoversteekplaats van de Paterswoldseweg.
Rond 8:30, wanneer de laatste kinderen uit Groningen zijn overgestoken, gaan de verkeersbrigadiers
weer terug naar school. De eigen kinderen zijn dan al naar de klas (gebracht) of kunnen door de
dienstdoende verkeersbrigadiers naar de klas worden gebracht.

Opvang eigen kinderen

Aanmelden? graag!


