
GEZOCHT : 
 

 

 

Om onze verkeerslessen op straat nog veiliger te laten verlopen, zijn we op zoek naar enkele ouders die ons 

volgende week (01-05 april) kunnen helpen bij één van de volgende zaken: 

 ’s ochtends aan de schoolpoort/sportveld banden en remmen controleren. (8u-8u30) 

 Meegaan met 5L en 6L op fietstocht doorheen de gemeente om zo de veiligheid te garanderen. 

Ziet u dat zitten? Dan kan u dat laten weten via onderstaand strookje.    Alvast enorm bedankt voor uw hulp! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ben ………………………………………… ouder van ……………………………… uit klas ……… 

O    Ik kom mee fietsen controleren op;     O  ma        O di        O woe     O don    O vrij 

O    Ik kom mee de fietstocht van 5L/6L begeleiden op vrijdagvoormiddag 05 april. 
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                                Machelen, 25/3/2019   

 

VERKEERSOPVOEDING voor de leerlingen van het 5e leerjaar B 

We bespreken en oefenen het fietsexamen en herhalen enkele belangrijke zaken zoals 

correct links en rechts afslaan, kruispunten oversteken en het op- en afrijden van een 

rotonde. Dit onder begeleiding van de leerkracht en de mensen van de 

gemeenschapswacht. 

Kijk zeker je banden en remmen eens na ! 

Leerlingen van het 5de leerjaar B brengen hun FIETS, FIETSHELM EN FLUOVEST mee naar 

school  op vrijdag 5/4/2019 !  

 

Het verkeersteam  
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