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          10/09/2020 

Beste ouders, 

Dit jaar pakken we het een beetje anders aan en maken we van onze Strapdag een 

Strapweek. Deze zal doorgaan van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Het is de 

bedoeling dat de kinderen/kleuters hun fiets meebrengen op de dag dat ze turnen hebben. 

Wij maken alleen een uitzondering voor K1 die hun fiets meebrengen op woensdag 16 

september. Welke klassen wanneer aan bod komen en waar je uw fiets veilig kan plaatsen 

vind je in bijlage.  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/kleuters mogen dus hun fiets, step, rollerblades, skateboard  meebrengen naar 

school, want op die dag strappen we op speelplaats! 

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

grasstrook voor de kleuteropvang!! 

Hieronder vind je alvast de link naar het Straplied 2020. - -

https://www.youtube.com/watch?v=PifOwyIBuzU 

Wanneer hierover vragen zijn, mail gerust naar info@bsdevogelzang.be. 

Groeten, 

Het Vogelzangteam. 
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Datum: K: kleuter 
 
L: lager 

Plaats voor de fietsen: 

Maandag 14/9/2020 K2 Grasstrook voor de kleuteropvang. 
 

Dinsdag 15/9/2020 K3 
 
L2 

Grasstrook voor de kleuteropvang. 
 
Fietsenstalling 

Woensdag 16/9/2020 K0 en K1 Grasstrook voor de kleuteropvang. 

Donderdag 17/9/2020 L1 
 
L5A 
L6 

Fietsenstalling 
 
Het groene grasveld aan de parking. (zie 
afbeelding) 

Vrijdag 18/9/2020 L3 
 
L4 
L5B 

Fietsenstalling 
 
Het groene grasveld aan de parking. (zie 
afbeelding) 
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