Hallo auto
Uw kind heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het thema verkeer.
In de klas zijn regels geleerd en door een bezoek van de ANWB zijn deze regels
in de praktijk gebracht. Uw kind is Streetwise!
Hierbij vindt u een korte vragenlijst om samen met uw kind te maken.
Uw kind laat zien wat het geleerd heeft en neemt deze kleine test bij u af.
Bent u net zo Streetwise als uw kind?
Beantwoord met uw kind de onderstaande vragen. Ga naar www.anwb.nl/streetwise
voor de goede antwoorden en de foto’s van de Praktijkdag.

1 Waar kun je het meest veilig spelen?

6 Wat betekent dit bord?

2 Waar moet je fietsen als er geen fietspad is?

7	Als je bij een kruispunt staat en er staan

• op de stoep
•
X op de straat, aan de kant van de stoep
• n iet. Dan moet je met de fiets aan de hand
gaan lopen.

•
X Pas op! Hier spelen kinderen!
• Ren snel naar de overkant!
• Je moet hier tikkertje spelen.
haaientanden voor je op de weg, wat betekent
dat dan?

• D at alleen het verkeer van rechts voorrang heeft.
•
X Dat het verkeer van links en rechts voorrang heeft.
• Dat jij voorrang hebt.

3	Waarom moet je je hand uitsteken als je
naar links of rechts wilt?

•
X

d
 an kan de rest van het verkeer rekening met
je houden

• d an staat beleefd als er oudere mensen op straat zijn
• dat hoeft niet, dat mag

8 Hoe steek je veilig over?

• J e rechterhand opsteken, en snel doorwandelen.
• Goed naar links, rechts, links kijken en snel
naar de overkant rennen.

•
X Goed naar links, rechts, links kijken en
rustig oversteken.

4 Wanneer mag je zonder gordel in de auto zitten?

• als je ouder bent dan 12 jaar
• als je binnen je eigen woonwijk blijft
•
X nooit!

5	Waarmee ben je goed zichtbaar op de fiets,

9	Als er geen babyautostoeltje is, hoe moet de baby
dan mee in de auto?

• op schoot bij papa of mama, in de gordel
•
X Niet! Dat is veel te gevaarlijk!
• naast een broertje of zusje, in de gordel

behalve met licht?

• een slinger bloemen om je stuur
•
X reflectoren
• een donkere fietshelm

10 Wat betekent dit bord?

•
X Je mag hier niet fietsen
• Je moet hier fietsen
• Je mag hier alleen fietsen als het niet anders kan
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• in een woonerf
•
X op een schoolplein
• op de stoep aan de kant van de huizen

