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Hoeleden, 4 april 2019
BETREFT : NIEUWSBRIEF VERKEERSWEEK
Beste Toverouders
Van maandag 29 april 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 houden we de jaarlijkse verkeersweek in
onze school. Omdat deze week vooral een “doe-week” voor de kinderen moet zijn, vragen we dat ze
zoveel mogelijk met de fiets naar school zouden komen. Ook de driewielers en fietsen van de kleuters
zijn zeker welkom. Voor kleuters die geen fiets hebben zijn er een aantal degelijke kleuterfietsen
aanwezig.
Meegebrachte fietsen kunnen op de overdekte speelplaats gezet worden, in de fietsenstalling en op
de voorziene plaatsen op het gras. ( Dit wordt duidelijk aangegeven) Fietsen die de hele week op
school blijven kunnen in de fietsenstalling geplaatst worden of op de speelplaats. Deze worden ook ’s
avonds afgesloten.
Maandag zal de politie bij de leerlingen van de lagere school straatwerk doen en voor de kinderen van
het tweede tot het zesde een fietscontrole houden. Misschien kan u zelf vooraf de fiets even
nakijken. Het is voor uw kind immers prettiger om te horen dat haar/zijn fiets in orde is. De leerlingen
oefenen behendig en fietsvaardigheid op de verkeersomloop op de speelplaats
De leerkrachten vragen of de fietsen elke dag in de school kunnen zijn zodat de kinderen vaker
kunnen fietsen op de verkeersomloop. Indien u niet elke dag met de fiets kan komen, kan u de fiets op
school laten staan.
Ook de kleuters krijgen bezoek van de agent in de klas. Ze leren de politie van naderbij kennen. Met
hun fiets zal vooral geoefend worden op de basisvaardigheden op een fietsparcours.
Ook de kleuterleidsters vragen of de fietsen van de kleuters de hele week in de school kunnen blijven
of dat ze iedere dag hun fiets meebrengen.
Tijdens de verkeersweek wordt de parking afgesloten. Zo hebben de kinderen meer plaats om met
de fiets te oefenen. Wij hopen op uw begrip.
Gelieve deze info door te geven aan personen die uw kind komen afhalen.
Kies in de mate van het mogelijke voor duurzaam vervoer: te voet, met de fiets of d.m.v.
carpooling.
Aan de inrit staat vanaf 08.45 uur tot 09.00 uur een verkeersbrigadier om de kinderen te begeleiden bij
het oversteken.
De kinderen kunnen, per klas, stickers verdienen wanneer ze te voet, met de fiets of d.mv. carpooling
naar school komen. Deze stickers worden telkens op de verkeersslang gehangen. Zo werken samen
naar leuke verrassingen voor heel de school.
De leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar maken op maandagnamiddag 6mei 2019
een fietstocht. Ze vertrekken rond 13.15 uur op de grote parking achteraan de school.
Dat een fietstocht met zo’n grote groep niet zonder gevaren is, beseffen wij maar al te best. Daarom
nemen we ook de regels in acht die bij dergelijke tochten volgens het verkeersreglement verplicht zijn.
De politie begeleidt de groep en de leerkrachten fietsen tussen de kinderen. In functie van de
veiligheid wordt de groep ook opgesplitst in tweede en derde graad.
Daar er bij elke klas maar één of twee leerkrachten aanwezig zijn, vragen wij nog hulp van
bereidwillige ouders, grootouders, nonkels of tantes van deze kinderen om samen met de groep
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mee te rijden. Als u zich hiertoe aangesproken voelt, mag u ons dit laten weten door het strookje dat
uw kind mee naar huis brengt in te vullen en terug mee te geven.

Verkeersweek
Van maandag 29 april t.e.m. 3 mei 2019

De leerlingen komen met de fiets naar school.
De fietsen worden geparkeerd op de aangewezen plaatsen.
Dit jaar zullen de fietsen het gras achter de parking geplaatst worden.
Als je fiets een hele week op school blijft, dan kan je hem in de
fietsenstalling zetten ( deze wordt afgesloten)
De fietsen kunnen ook een hele week op school blijven.
Indien mogelijk komen de leerlingen elke dag met de fiets naar school.
Fietstocht voor de 2de en 3de graad gaat door op maandagnamiddag 6mei.

Er zal geen parkeermogelijkheid zijn voor auto’s. De parking wordt
afgesloten.
Ook de parking aan het breugelhuis wordt afgesloten
VRAGEN
: 016771572
: 0498771265 (Yves)
: yves@toverpotlood.be / voornaam.achternaam@toverpotlood.be

Vriendelijke groeten
De leerkrachten

NIEUWSBRIEF VERKEERSWEEK

2019-03-27

