EEN EIGEN PLEK IN HET VERKEER

De stoep,
en niet verder!
Tip
Neem de tijd om uw
kind de begrenzing van
de speelruimte aan te
wijzen; de stoeprand
betekent altijd STOP!

Peuters en kleuters zijn ongeremd. Thuis, op
school, en ook in het verkeer. Van opvoeders
vraagt het veel aandacht en energie om te voorkomen dat er ongelukjes in en om het huis
gebeuren. Een traphekje, beveiliging van de stopcontacten, deurklemmetjes, alles draagt ertoe bij
dat uw kind zich in een onbewaakt ogenblik niet
kan bezeren. Veiligheid bij het buiten spelen is
een heel ander verhaal. Op een gegeven moment
wilt u uw kind wat meer ruimte geven als het
buiten speelt met vriendjes. Maar wat is daarvoor
de beste manier en het beste moment?
Of uw kind alleen buiten kan spelen hangt af van
het vertrouwen dat u in uw kind heeft. Als uw
kind zich goed aan afspraken kan houden, dan
kunt u uw kind ook buiten vertrouwen. Is uw
kind zich echter minder bewust van afspraken ga
dan regelmatig naar buiten om te controleren.

En welke afspraken kun je met jonge kinderen in
het verkeer maken? Dat is er maar één: blijf altijd
op de stoep! Jonge kinderen lopen, spelen en
fietsen uitsluitend op de stoep en niet op de
weg. Juist omdat ze zich totaal niet bewust zijn
van gevaren in het verkeer mogen we jonge kinderen ook nog niet blootstellen aan het verkeer.
Maar er is nog een andere reden dat de kinderen
op de stoep moeten blijven. Heel jonge kinderen
kunnen maar aan een ding tegelijk denken en
daar hun aandacht op richten. Als ze spelen hebben ze hun aandacht helemaal bij het spel en
vergeten ze de rest van de wereld om hen heen.
Ook het verkeer. Vandaar dat er voor peuters en
kleuters maar één heldere regel en één veilige
plek is in het verkeer: de stoep.

