
        
 
 

 

   
 
Beste ouder(s),  
 

Onze school STRAPT (trapt en stapt) MEE OP 22.09.2017 

Strappen is een feest, onder dit motto gaat de jaarlijkse STRAPDAG door op vrijdag 22 september. 
Bijna geen auto te bespeuren deze dag want ruim 300.000 kinderen stappen en trappen naar school.  
De schoolomgeving en de schoolroutes onderscheiden zich duidelijk van andere doordeweekse dagen.. 
Samen geven we een positief signaal. De campagne laat nadenken over de eigen vervoerswijze. Bedenk je 
zelf even hoe je kan bijdragen aan een veiligere schoolomgeving en een gezondere levensstijl? 
Samen geven we kinderen kansen om zich te ontplooien in een kindvriendelijke omgeving.  
 

Concreet betekent dit... 
 
1. Op maandag  zullen we een eerste keer nagaan of ALLE kinderen van de LAGERE SCHOOL hun fluohesje 
dragen. Dit is een VERPLICHTING die in het schoolreglement werd opgenomen! Het is immers zeer belangrijk 
dat ze niet enkel op de weg, maar ook op de parking,… zichtbaar zijn! Bovendien leren we de kinderen op 
deze manier dat een fluohesje dragen een zeer normale zaak is. 
 
2. Op 22.09 laten we de auto zo veel mogelijk achterwege en komen te voet, per fiets of ander 
milieuvriendelijk vervoersmiddel naar school!  
 
3. De parking van de Wolvenstraat zal tussen 08.00uur en 15.30uur met de auto niet bereikbaar zijn! 
 
4. Kinderen stallen hun fiets of ander vervoersmiddel op de voorziene plaatsen: 
-Blauwe en oranje klas:    oprijlaan kleuterhuis 
-Paarse/ Rode/ Groene/ Gele klas: kleuterspeelplaats 
-Klas 1A/B & 2A/B   ingang Wolvenstraat (ter hoogte van de kleine dieren) & fietsenrek 1 
-Klas 3 & 4    Parking Wolvenstraat 
-Klas 5&6    Fietsenrek 2 (naast de geitenweide) 
 
5. Doorheen de dag zullen we met de fietsen of andere vervoersmiddelen een parcours doorlopen en maken 
we een fikse, gezonde wandeling! 
 
Belangrijk: elektrische of andere geautomatiseerde vervoersmiddelen zoals hooverboard, segway en 
dergelijke zijn wegens veiligheidsredenen NIET toegelaten! 
 

 
STRAP ook jij mee? 
 
Met vriendelijke groeten 
 
WG MOS &  
Schoolteam VBS De Bloesem 


