Nieuwsbrief verkeer
Sinds begin november zijn we in de lagere school bezig met de actie “Helm-op-fluotop”. We merken dat de speelplaats ’s ochtends fluo kleurt en dat zien wij graag!
Toch zijn er nog enkele kinderen die hun fluohesje regelmatig vergeten. Letten jullie
er mee op, beste ouders, dat de kinderen dagelijks hun hesje dragen. Zorg misschien
ook voor enkele fluorescerende strips op de boekentas, want die tas stopt het hesje
achteraan vaak onder…
Op 3december is de politie de fietsen van de kinderen komen controleren.
Fietsers die niet in orde waren hebben daarover een formuliertje
meegekregen. Proberen jullie deze fietsen zo snel mogelijk te herstellen,
zodat onze kinderen met veilige, goed zichtbare fietsen naar de school
komen ?
Er volgt zeker nog een hercontrole.

Onlangs ontvingen wij ook een bronzen medaille van het VSV.
VSV staat voor “Vlaamse Stichting Verkeerskunde”.
In de Ceder werken wij met verschillende verkeersorganisaties samen.
De medaille kregen we omdat we bij het VSV deelnemen aan 2
activiteiten :
- Het stappersbrevet (opbouw van de kleuterklas tot het 4de)
- Helm op/fluo top !
Verder nemen wij deel aan een aantal Octopusactiviteiten :
- De strapdag
- Het schoolrouteplan: Hierop staan een paar routes getekend om veilig in onze school te
geraken. Dit werd onlangs met de oudste kinderen (4, 5 en 6) meegegeven.
Bovendien zijn wij een 10/10-school. Hiervoor zijn we een paar jaar intensief begeleid door deze
organisatie. Deze titel hebben wij ondertussen verdiend, omdat we aan alle onderdelen van
verkeersopvoeding intensief en praktijkgericht werken. De 10/10-mascotte is Milo de duizendpoot
(zie tekening bovenaan).
We werken ook regelmatig samen met gemeente en politie :
- Fietsparcours
- Fietsbrevetten (zowel in beschermde omgeving als op straat)
- Veiligheid rond onze school in het algemeen
Sam de Verkeersslang: een hele week in mei proberen wij de kinderen aan te moedigen om niet met
de auto naar school te komen.
Wensen jullie als ouder graag wat meer achtergrond rond verkeersveiligheid vb. wetgeving rond de
gordel of de kinderzitjes, dan kan je altijd terecht op de site www.veiligverkeer.be
Vriendelijke groeten,
Het verkeersteam van de Ceder.

