Beste ouder(s),
Met deze nieuwsbrief vestigen wij graag uw aandacht op de verkeersweek!
Van vrijdag 21 september tot en met vrijdag 28 september doen we een warme oproep om uw
kinderen op een milieuvriendelijke manier naar school te laten komen.
Voor onze kleuters maken we zoals vorige jaren gebruik van de verkeersslang om de verzamelde
beloningsstippen te bundelen. Voor het lager wordt er gewerkt met een app op het digitaal
schoolbord. Elke milieuvriendelijke verplaatsing naar school kan elk kind dagelijks één stip
verdienen.

Gedurende de verkeersweek (en hopelijk ook daarna) streven we ernaar om een groot percentage
van onze leerlingen op volgende manieren naar school te laten komen: te voet, met de fiets of
carpooling (kinderen van verschillende gezinnen komen met één auto).
Kinderen die onmogelijk op bovenstaande manieren naar school kunnen komen, kunnen ook
stippen verdienen. Die kinderen kunnen namelijk afgezet worden op 3 andere parkings dan die
vóór de school. Het laatste stukje gaan zij dan te voet.
* parking achter de kerk (kan niet op di 25/9)
* parking van de bib
* parking aan het zwembad

Behalve het verzamelen van de stippen, bieden we elke klas een verrassende verkeersactiviteit
aan! Op het overzicht –zie ommezijde- kunt u zien wanneer uw kind(eren) verwacht worden met
de fiets naar school te komen. Elke klas gaat op uitstap (of op de schoolparking) met de fiets.
Gelieve er rekening mee te houden dat we op dinsdag 25 september een autoluwe dag hebben!
Die dag zal de parking tegenover onze school autovrij zijn en zal u er bijgevolg niet kunnen
parkeren. We hopen op mooi weer zodat iedereen naar school kan stappen of fietsen. Als we met
z’n allen goed meedoen, wordt dit beslist een toffe ervaring. Doen dus …!
De verkeersweek wordt spectaculair afgerond op vrijdag 28 september…
Maandag 24 september verklappen we pas wat dat zal zijn!
Onze verkeersslangen kijken nu al uit naar hun vele stippen …
Het belooft weer een boeiende verkeersweek te worden!

VERKEERWEEK : ACTIVITEITEN PER LEERJAAR
Vrijdag 21/9

Maandag 24/9

8u30: openingsmoment
6e leerjaar

Daguitstap naar Tiegembos

2e leerjaar

Wandel- en fietsplezier

Aankondiging van een recordpoging
4e leerjaar

NM: Fietstocht naar Kluisbos

Verkeersluwe dag!
Dinsdag 25/9

Peuters
Kleuters
1e leerjaar

Fietsparcours op de speelplaats
Fietsparcours op de parking aan onze school / de kerk

Woensdag 26/9

Kick-off van de 3km-club

Donderdag 27/9

5e leerjaar

NM: Fietstocht met Kubb-tornooi

Vrijdag 28/9

3e leerjaar

Fietstocht met avontuurlijk wandelen

13u15: Slotmoment met recordpoging

ZORG DAT UW KIND(EREN) OP DE DAG VAN HUN ACTIVITEIT :
-

HUN FLUOJAS DRAGEN! (EEN HELM IS EEN MUST!)

-

MET DE FIETS OP SCHOOL AANWEZIG ZIJN!
(De fietsen van deze leerlingen mogen op de speelplaats in het juiste vak geparkeerd worden.)

Eventuele vrijwilligers worden via de klasleerkracht opgeroepen.
Houd agenda’s/schriftjes in de gaten!

Wat willen we?
 Minder auto’s in onze schoolomgeving
 Meer leerlingen op de fiets
 Een gezonder milieu
…

Hoe pakken we het aan?
 GRAAG STELLEN WE JULLIE VOOR… 

Wat?
Graag willen we gezinnen overtuigen dat, als je binnen een straal van 3 km van onze
school woont, fietsen-naar-school ook een optie is!
Met deze “3km-club” willen we een duwtje in de goeie richting geven!
3?! Omdat 3 km een haalbare afstand is én omdat alle goeie dingen uit 3 bestaan 
(Kom je van verder of van dichter? Dan ben je natuurlijk ook welkom in de club!)

Waarom?
Er zijn héél véél redenen om de 3 km-club te overwegen:

een gezonde gewoonte creeëren
geen parkeerstress
meewerken aan een beter milieu
 fiets-en verkeersvaardigheid ontwikkelen

Wanneer?
We gaan van start op woensdag 26 september (= tijdens de verkeersweek)
-maar het kan gerust zijn dat je pas na de herfst en de winter actiever gaat fietsen-

Als je je inschrijft in onze club ben je niet verplicht om élke dag met de fiets te komen.
Misschien kom je 1 dag per week, misschien elke dag! Voor ons is het om het even!

Voorwaarden?
Fluojas én helm zijn verplicht!
Je fiets moet inorde zijn: goeie remmen / goeie fietsverlichting !

NUTTIGE TIPS!

Oefen in het weekend samen de fietsroute
Kies een fietsvriendelijke route (in de mate van het mogelijke)
Groepeer… met meerdere fietsers ben je sterker/opvallender.
Zéker als je kan regelen dat er een volwassene voorop en een volwassene achterop rijdt.

Vertrek op ’s morgens vroeg genoeg, zodat je de grootste verkeersdrukte en tijdsdruk
vermijdt.

STARTERSPAKKET!
Je ontvangt na inschrijving je lidkaart met je naam erop!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik, ……………………………………………………….…………….. uit klas ……………
schrijf me in voor de 3km Club!

Mijn fiets is inorde
 Ik heb een fluojas en een fietshelm!
Ik fiets heen-en-terug ongeveer …… km*.
Handtekening ouder(s):

*Om op het einde van het schooljaar te kunnen berekenen hoeveel km we met z’n allen
fietsten, weten we graag hoeveel km jij moet fietsen. (afstand heen-en-terug).
Breng zéker je helm en fluojas mee op woensdag 26 september voor een foto!

