Kessel, 9 oktober 2018

Beste ouders,
De veiligheid in het verkeer vinden wij enorm belangrijk !
Liefst van al zien wij u en uw kinderen te voet of met de fiets naar school komen,
zodat we voor zo weinig mogelijk verkeersdrukte zorgen.
Denk er wel aan : de dagen worden korter en het weer zal grauwer worden…
Hoog tijd dus om ons fluovestje boven te halen !
Heb je er geen meer ? Op ons secretariaat kan je een “Cederfluovestje“ aankopen voor € 3.
Zorg er in elk geval voor dat je kind zowel vooraan als achteraan voorzien is van fluo en
reflecterende strips !
Moedig je kinderen aan om een helm te dragen en geef de fietsen een grondige onderhoudsbeurt.
Na de herfstvakantie volgt er zeker een fietscontrole.
Wij begrijpen dat het niet altijd voor iedereen mogelijk is om te voet of met de fiets te komen. Voor de veiligheid zijn er in
onze school de volgende afspraken :
Gebruik de parking naast de spoorweg aan café “’t Stationnetje” of de parking aan de parochiezaal.
Gebruik de “Kiss-and-ride” aan de parochiezaal juist. Hier dus niet parkeren, maar wel kort afscheid nemen.
Zorg dat je de mindervalideparkeerplaats niet bezet.
Hou de parkeerplaatsen dicht bij de school zo veel mogelijk vrij voor mensen die baby’s, peuters of zieke
kinderen moeten vervoeren.
In de Onze-Lieve-Vrouwestraat niet te dicht tegen de hoek met de Stationssteenweg parkeren.
In het Klein Torenvenstraatje niet parkeren.
Denk er ook aan dat je je kinderen vast klikt in de auto. Voor kinderen kleiner dan 1,35 m is een speciaal
kinderbeveiligingssysteem verplicht. Je mag ook maar evenveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de auto.
Omdat we de veiligheid belangrijk vinden, voeren we vanaf de herfstvakantie dagelijks controle uit op het dragen van
fluovestjes. Hierbij belonen we de kinderen dit jaar weer met een stickerkaart en kunnen ze een uitstapje naar de
dierentuin verdienen…

ROUTEKAARTEN
Onze verkeerswerkgroep heeft samen met Octopus schoolroutekaarten gemaakt. Hierop zijn de veiligste routes vanuit
verschillende punten in Kessel naar onze school aangeduid. Op de achterkant staat er nog wat bijkomende info over de
gevaarlijkste punten.
Onze gemeente nam de kosten van het drukwerk voor zich en zo kunnen we alle gezinnen met grotere kinderen een
routekaart bezorgen.
In de loop van deze week zal je ze zeker in de boekentas van de kinderen van 3, 4 ,5, of 6 vinden. Bekijk ze zeker samen
met je kinderen. Zoek en oefen de veiligste weg. De aanbevolen leeftijd om kinderen alleen in het verkeer te laten is
ongeveer 9 jaar. Maar dit alleen bij een gemakkelijke route, die goed geoefend is. Natuurlijk hangt het ook af van kind
tot kind. Als ouder ken je je kind het best!

AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!!
Op 21 september hebben er heel wat kinderen deelgenomen aan onze strapdag. Door het slechte weer hebben we de
kinderen een herkansing gegeven op 24/9.
Toen hebben we ook een filmpje gemaakt van onze strapdans. Je kan deze bekijken als je op onderstaande link klikt. Je
kan er ook op stemmen. Indien we veel stemmen hebben, maken we weer kans op enkele prijzen… Let op… Je kan alleen
maar stemmen als je een geldig account op facebook
hebt.
https://pr.easypromosapp.com/entries/831291

Vriendelijke groeten,
De leerkrachten van VBS De Ceder

