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          13/09/2019 

Beste ouders, 

Onze school doet mee aan de jaarlijkse Strapdag op vrijdag 20 september. Die dag komen 

zoveel mogelijk leerlingen met de fiets of te voet naar school. We willen hiermee aandacht 

vragen voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en willen kinderen en ouders 

stimuleren om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. Strappen is bovendien 

goed voor het milieu, voor de gezondheid en de zelfontplooiing van jezelf en je kind. 

De Strapdag kadert binnen de Week van de Mobiliteit die jaarlijks doorgaat van 16 tot 22 

september. 

 

De kinderen mogen dus hun fiets, step, go-cart, rollerblades, skateboard  meebrengen, want 

op die dag strappen we op school! 

De kleuters gaan uitzonderlijk met hun fiets via de kleuteringang en plaatsen die op de 

grasstrook voor de kleuteropvang!! 

 

Op woensdag 18 september is het de dag van de sportclubs! Daarom 

roepen we alle leerlingen op om op woensdag 18 september in de outfit van 

hun sportclub naar school te gaan. 

Wanneer hierover vragen zijn, mail gerust naar info@bsdevogelzang.be of kom langs op 

school. 

Groeten, 

Het Vogelzangteam. 
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