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                 VERKEERSEXAMEN  
In groep 7 leggen de kinderen bij ons op school het verkeersexamen af 
van het VVN (Veilig Verkeer Nederland).  
De kinderen krijgen op school een theoretisch examen waarvoor thuis 
geleerd kan worden.  
Wanneer dit examen met een voldoende gehaald is, mogen ze op voor 
het praktisch verkeersexamen (dit is een vastgestelde route door 
Leerdam).  
 
Alle data van het landelijk verkeersexamen 2019 op een rij:   
* Donderdag 4 april: theoretisch verkeersexamen op school   
* Maandag 6 mei fietskeuring (fiets mee!)   
* Woensdag 8 mei herkeuring fiets indien er gebreken zijn (fiets mee 
   indien nodig!)  
* Vrijdag 10 mei: praktisch verkeersexamen (fiets mee!)   
 
De kinderen kunnen thuis leren uit het verkeerswerkboek en ook 
op   http://examen.vvn.nl/ is online oefenmateriaal te vinden.   
Het is fijn als de kinderen thuis met iemand kunnen oefenen, hierbij is 
kennis van de verkeersborden (achterin het werkboek) en de 
voorrangregels extra van belang maar ook het samen fietsen is een goede 
oefening.   
 
 

De fiets moet aan de volgende punten voldoen om door de keuring te komen:  

1. Het stuur zit goed vast. 
2. De bel is goed te horen. 
3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 
4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 
5. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 
6. De voorband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel. 
7. De achterband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel. 
8. De spaken in beide wielen zitten goed vast. 
9. De trappers zijn voldoende stroef. 
10. Het zadel zit goed vast. 
11. Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit. 
12. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 
13. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 
14. Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of de banden hebben cirkelvormige 

reflectie. 
15. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 
16. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 

15 april 2019  

 

  AGENDA 

 Wo. 17 april 

19:30 uur: Bijeenkomst    

Oudervereniging en   

klassenouders 

 Vrij. 19 apr. t/m vrij. 3 mei 

Meivakantie 

 Ma. 6 mei 

Fietskeuring gr. 7 

 Wo. 8 mei  

Herkeuring fiets gr. 7 

 Vrij 10 mei 

Praktisch verkeersexamen 

gr.7 

 Vrij. 24 mei  

Keuzecursus  

 

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
http://examen.vvn.nl/
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                    VERKEERSEXAMEN vervolg 

17. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
18. Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 

Als de fiets voldoet aan punten die zijn gesteld bij 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om overdag mee de weg op 
te kunnen.  
Alleen dan mag de fiets gebruikt worden voor het VVN praktisch Verkeersexamen. Het is belangrijk dat dit in 
orde is!  
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 18, dan is de fiets in het donker en overdag bij slecht zicht geschikt 
om op de weg te rijden. 
En dan krijgt de fiets de ‘OK-sticker’ van Veilig Verkeer Nederland. 
 
Als er nog vragen zijn, horen wij deze graag.  
 
Groeten,  
Saskia (Zevensprong), Marja & Kimber (Rommelpot) 

 

                                                   FIETSENREK 

Na de meivakantie zal er een nieuw fietsenrek komen naast de school. 

 

                                        WISSELING VAN DE WACHT                            

Helma (Madeliefjes) is aanstaande donderdag voor het laatst op school dit schooljaar. Zij komt na de 

zomervakantie weer terug. Lianne neemt de werkdagen van Helma over. 

 

                                  GEZOCHT VOOR KEUZECURSUS 

Voor de keuzecursus van 24 mei zijn wij op zoek naar:  

 * Een gaatjestang om in vilt gaatjes te maken.  

 * Haaknaalden in de maten tussen 3 en 4 mm.  

Als u deze heeft en de school mag ze lenen, dan graag aan Eline in het Vlindervolk (woe-do-vrij) geven. Na de 

keuzecursus krijgt u de spulletjes weer terug. 
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                                       UITNODIGING A.L.V. 

                                                             

http://www.jpsdewilgenhoek.nl/
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                                                 SAVE THE DATE! 
 
Beste kinderen en ouders, 
 
Onze school doet op zaterdag 25 mei 2019 weer mee met de Glasstadmars.  
Loop je ook mee? 
 
We willen dit jaar 3 afstandenlopen namelijk; de route van  3½ km, 6 km en van 10 km. We verzamelen allemaal 
om 12:30 uur bij Sportpark Leerdam Sport ’55 (Q. de Palmelaan). Om 13:00 uur is de start en lopen we 
gezamenlijk het defilé door de stad. Hierna splitsen de routes zich. 
 
We verwachten dat elk deelnemend kind wordt begeleid door een volwassene. Dat kan je eigen vader of 
moeder zijn, maar dat mag ook de ouder van een klasgenoot zijn. Dit moet je zelf regelen. 
 
Er zijn geen inschrijfkosten verbonden aan deelname. De Oudervereniging zal de kosten voor alle deelnemers 
van de Wilgenhoek (kinderen en ouders) op zich nemen. 
 
Na de meivakantie ontvangt iedereen een brief met daarin informatie over het opgeven. 
 
Sportieve wandelgroet van de Glasstadmars werkgroep. 
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                 DUBBELE INSECTENPLAATJES GEVRAAGD 
In de moestuin zijn de kinderen ook heel zoet met het zoeken en vinden van insecten. Met de keuzecursus is 
zelfs de eerste oprolpissebed gevonden. Als balletje! Heb je nog plaatjes over? Lever ze in op school. We 
plakken ze op kartonnen A4’tjes. Zo kunnen ze in de moestuin nog heel goed gebruikt worden. 
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                                             PAASVIERING 

Aanstaande donderdag, 18 april, is de Paasviering. 

 

                                            WIJZIGINGEN 

Bij wijzigingen van adres, telefoonnummers of mailadressen, huisarts en andere wijzigingen: Graag z.s.m. 

doorgeven aan de stamgroepleerkracht en administratie dvansanten@o2a5.nl. Alvast onze dank! 

 

                                           MEIVAKANTIE 

Vrijdag 19 is het Goede Vrijdag en is er geen school. Zondag 21 en maandag 22 april is het Pasen. Zaterdag 27 

april is het Koningsdag. Zaterdag 4 mei is het Dodenherdenking en zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag. 

Deze dagen vallen allemaal in de meivakantie. Maandag 6 mei begint de school weer.  

Wij wensen iedereen alvast een fijne meivakantie toe. 
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