Verkeersweken: 14 tot 25 september
In dit eerste nummer laten we ons licht schijnen op de
nakende verkeersweken. Bij het ter perse gaan van de
papieren jaarkalender hadden we nog geen zekerheden
maar we zijn verheugd dat er van maandag 14 september
tot en met vrijdag 25 september 2020 weer verschillende
leuke en leerrijke activiteiten gepland staan.

Wat anders dan de andere jaren én volledig coronaproof hebben we een
verkeersaanbod uitgewerkt voor groot en klein.
Bij aanvang van de verkeersweken warmen Bart en Elsje de kinderen op met hun
onovertroffen videovoorstelling. Terug naar school en alweer verkeer?
Nooit verkeerd!

Jaargang 2 nr. 1 – september 2020

Voorwoord
“Alweer verkeer!”
Bij het openzwaaien van de schoolpoorten zijn ook wij verheugd om jullie
opnieuw dit blaadje aan te reiken met alweer verkeer!
Een nieuwe jaargang voor Knipperlicht, het blaadje met aandacht voor
verkeersnieuws over de directe schoolomgeving en boordevol tips om veilig naar
school te komen met de fiets, te voet, het openbaar vervoer of de wagen. Ook
houden we u op de hoogte van de meest actuele informatie m.b.t. de
verkeersopvoeding van uw kind(eren).
We wensen alle ouders en kinderen alvast een verkeersveilig jaar!
Werkgroep Verkeer

De leerlingen van de lagere school bekwamen zich als
‘Meester op de fiets’ tijdens een fietsvaardigheidstraining van
dinsdag 15 tot donderdag 17 september.
Samen met de turnleerkrachten krijgen ook de kleutertjes een heus
miniMAXIfietsparcours van maandag 21 tot vrijdag 25 september.
Hou het schriftje in de gaten om te zien
wanneer ze hun fietsje mogen meebrengen.

Met een schooljaarthema “Een jaar vol nieuwe verhalen” kan
tijdens de verkeersweken een heuse verkeersboekenbib niet
ontbreken!

Juist parkeren = onze kids respecteren
Je komt met de wagen? Gelieve elke dag correct te parkeren. Fout parkeren
brengt zowel onze kinderen als andere weggebruikers in gevaar! Dankjewel.
Iedereen Verkeersouder!

Vrijdag 18/9: STRAPDAG …in fluo naar school!
Sint-Pieters neemt op vrijdag 18 september voor de 4e keer deel aan de
STRAPDAG. De Meersstraat is dan
afgesloten voor het doorgaand
verkeer tussen 8u en 16u en alle
Wist je dat ...een STRAPDAG
kinderen mogen die dag in fluo naar
een dag is waarop ouders en
school komen in het teken van de
kinderen aangespoord worden om
zichtbaarheid in het verkeer.
Er is een aparte straatzone voor de
wieltjes van de kleintjes (breng hun
eigen step, loopfietsje,... mee). Er is
ook stoepkrijt voorzien om de straat
die dag op te vrolijken.

zich te voet (STappend) of per
fiets (TRappend) te verplaatsen,
van en naar school op een
duurzame en veilige manier?

Ook voor de leerlingen van het lager is er die dag een straatparcours op wieltjes
(breng een eigen step, skateboard, rolschaatsen, waveboards mee maar GEEN
hoverboard of elektrische step).

Als verkeersouder draag je je steentje al bij door bvb:
•

•
•

mee te denken over veiliger verkeer om en
rond de school en sensibiliseringsacties
op touw te zetten;
gemachtigd opzichter te zijn;
kinderen te begeleiden in het verkeer
bij uitstappen; etc.

Registreer je gratis als verkeersouder op www.verkeersouders.be en maak je
engagement kenbaar bij de verkeerswerkgroep via een mailtje naar
verkeer@sintpieters.be. Op een constructieve wijze werken we samen aan veilig
verkeer en een veilige schoolomgeving!
We zien je graag…
Nog geheim, in voorbereiding, onder constructie en zo meer…
maar we zien je graag weer voor meer verkeer.
Wellicht tot eind oktober/begin november!
https://www.sintpieters.be/oudercomite/ - Werkgroep Verkeer

In die periode vragen we nog eens meer dan anders om de verkeersreglementen
aan de beide uitgangen van de school strikt na te leven! De stadskern is zone 30.

Meester Stijn, juf Sylvie, Laurence Dupond, Philippe De Bock en Milena De Wael

Verkeersweken. Nooit te oud(ers) om te leren!
Ook als ouder werk je mee aan een veilige schoolomgeving door het goede
voorbeeld te geven… niet enkel tijdens de verkeersweken.

©Verkeerswerkgroep. Niettegenstaande er grote zorg werd besteed aan de samenstelling van Knipperlicht,
betekent dit niet dat fouten kunnen voorkomen. De verkeerswerkgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
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