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 Liedekerke,  woensdag 8 september 2021 
 
Beste ouder(s) 
 
Er staan volgende week heel wat fijne activiteiten gepland! 
 
In de week van 13 september tot 17 september 2021 gaan we op school 

aan de slag rond ‘de week van de mobiliteit’. Dit betekent dat we jullie 

allemaal oproepen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school 

te komen.  

 

De leerlingen gaan tijdens de lessen met de fiets aan de slag, doorlopen een verkeersparcours, 

werken aan behendigheid en leren het straplied aan.  

 

De aanleiding hiervan is de 15de editie van STRAPDAG die plaatsvindt op vrijdag 17 september 

’21. We vragen daarom dat iedereen zeker die dag zijn best doet om niet met de wagen naar 

school te komen.  

 

Daarnaast vragen we om ook zo zichtbaar mogelijk naar school te komen (bv. door het dragen 

van een fluohesje).  

 

We voorzien op school een groot fiets- en verkeersparcours met echte verkeersborden- en lichten. Het is dus 

belangrijk dat je op onderstaande data zeker met de fiets naar school komt. 

- Maandag 13 september: fietsparcours voor L4 en L1B 

- Dinsdag 14 september: fietsparcours voor L6 en L4 

- Woensdag 15 september: fietsparcours voor L3 en L2 

- Donderdag 16 september: fietsparcours voor L6, L5 en L2 

- Vrijdag 17 september: fietsparcours voor L3, L1 en L5 

 

Samen zorgen we voor het klimaat en maken we er een beweeglijke en veilige week van!  

 
Vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
Directie, personeel en de MOS-werkgroep 

  

De draad even kwijt van wat nu wanneer 

is? 😊 Op de achterzijde van deze brief 
vind je een handig overzichtje. 
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OVERZICHT: 
 
 

WAT? STRAPDAG in kader van ‘de week van de mobiliteit’. 
 
WANNEER?  
- Week van de mobiliteit: ma 13 tot vrij 17 september 2021 
- STRAPDAG: vrij 17 september 2021 
 
DOEL? Kom doorheen de schoolweek zoveel en zo zichtbaar 
mogelijk (bv. door een fluohesje te dragen) per fiets naar 
school! 

 
 

WAT? Fietsparcours per klas 
 
WANNEER?  
- Maandag 13 september: fietsparcours voor L4, L5 en L1 
- Dinsdag 14 september: fietsparcours voor L6, L4 en L5 
- Woensdag 15 september: fietsparcours voor L3 en L2 
- Donderdag 16 september: fietsparcours voor L6 en L2 
- Vrijdag 17 september: fietsparcours voor L3 en L1 
 
DOEL? Fiets-, verkeers- en behendigheidsparcours oefenen. 
We voorzien op school een groot fiets- en verkeersparcours 
met echte verkeersborden- en lichten. Bovenaan zie je 
wanneer welke klas aan de beurt is. 

 
 


