Datum: 16 mei 2019
Aan: ouders lagere school
Betreft: verkeersweek van 20 - 24 mei 2019

Beste ouders,
We hebben dit jaar al sterk ingezet op verkeer omdat we onze kinderen veilig naar en
van school willen leren komen. Dit hee , naar ons aanvoelen, al een posi ef eﬀect
gehad. Zeker wanneer we kijken naar het dragen van de ﬂuo-hesjes en de reac es die
we krijgen van ouders.
Onze jaarlijkse verkeersweek, in samenwerking met poli ezone ZARA, staat nu voor
de deur. Dit is een ideaal moment om nog eens extra in te ze en op het ﬁetsen,
stappen, ... . Van 20 t.e.m. 24 ze en we extra in op de verkeersvaardigheden.
Sommige klassen gaan ook hun best doen om, hetgeen ze oefenden doorheen het
schooljaar, om te ze en in het behalen van een brevet.
Bij alle activiteiten met de fiets is het dragen van een fietshelm voortaan verplicht!
Wie zelf geen helm ter beschikking heeft, zal er één van de school mogen gebruiken.
De planning van volgende week ziet er als volgt uit:
maandag, 20 mei
‘s Morgens starten we met een toneeltje voor de leerlingen.
Fietsparcours en - controle door de poli e voor het 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar.
Deze leerlingen brengen hun fiets mee, die in orde is. Een ﬁetscontrolekaart is te
vinden op onze website.
dinsdag, 21 mei
Vandaag houden we voor de lln van de lagere school een quiz om te kijken hoeveel ze
onthouden hebben van de verkeerslessen. Dit wordt een ac eve quiz volgens het
principe van: ‘Ren je rot’.
Het 6de leerjaar legt vandaag het Grote Fietsexamen af. Zij komen dus zeker weer
met de fiets! Voorzien van ﬁetshelm en ﬂuo-vest.
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De leerlingen van het tweede leerjaar houden het vandaag bij stappen en gaan
enkele opdrachten uitvoeren in het kader van het behalen van het Zilveren Brevet
voor voetgangers.
Heel veel succes toegewenst aan beide klassen.
woensdag, 22 mei
Vandaag gaat het fietsparcours door met de poli e voor het 4de en 6de leerjaar.
Vergeet jullie fiets niet!
donderdag, 23 mei
Vandaag staan de verkeersborden centraal. Verknipte verkeersborden worden weer
tot een geheel gepuzzeld en de juiste betekenis wordt er bij gezocht.
vrijdag, 24 mei
De leerlingen van het 4de leerjaar ze en zich vandaag in voor het behalen van hun
gouden voetgangersbrevet. Succes!!!!
We sluiten de verkeersweek af met het straplied dat we in de loop van de week al
oefenden in de klas of op de speelplaats.

Wij hopen dat iedereen een ﬁjne week tegemoet gaat en dat de leerstof en
vaardigheden op een leuke manier herhaald en ingeoefend worden.

Verkeersveilige groeten

Het verkeersteam
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