Aan de ouders van nieuwe leerlingen 1SO
gepubliceerd op 10 juni 2021

eerste graad

Woon-schooltraject met fiets
DATUM
woensdag 25 augustus 2021
STARTUUR
10.00 uur
EINDUUR
± 12.00 uur
VERZAMELPUNT Afhankelijk van uw ligging
Beste ouder,
Onze school heeft van mobiliteit en woon-schooltraject een prioriteit gemaakt. Daarom vinden we het
belangrijk dat uw zoon of dochter van bij het begin van het schooljaar veilig naar school kan fietsen.
Voor de nieuwe leerlingen organiseert de school onder voorbehoud van de maatregelen die op dat
ogenblik van kracht zijn, een fiets-oefenmoment op woensdag 25 augustus. Leraren zullen vanuit
enkele centraal gekozen punten, samen met uw zoon/dochter, naar school fietsen via veilige
fietswegen. Zij zullen om 10.00 uur vertrekken per fiets vanuit 10 verschillende punten in een straal
rond de school. Uiteraard mag u als (groot)ouder ook altijd meefietsen.
De startpunten zijn:
- Bonheiden kerkplein
- Grasheide kerk
- Putte kerk
- Sint-Katelijne-Waver kerk

- Peulis kerk
- Beerzel kerk
- Borgerstein ingang (route via Zwarte Leeuwstraat)
- Rijmenam kerkhof Weynesbaan

Het zou fijn zijn mochten we uw zoon/dochter op één van deze startpunten mogen ontmoeten met
hesje en/of helm om zo het woon-schooltraject voor de eerste keer onder begeleiding af te leggen.
Eens in de school aangekomen, volgt er een hapje en een drankje. Daarna vangt de terugrit aan zodat
iedereen terug thuis komt rond 12.00 uur.
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen op het schooladres. Uw deelname kan
ook via mail gebeuren naar volgend mailadres h.vanuytsel@sui.be
Met vriendelijke groeten
Johan Vincke
Wilfried Wens
directeur eerste graad
algemeen directeur
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve de deelname te bevestigen, ofwel door dit strookje op te sturen naar het schooladres, ofwel
door een mail te sturen. We verwachten uw antwoord ten laatste op 18 augustus 2021
Ondergetekende ouder(s) van ……………………………………………………, bevestigt dat zoon of
dochter op 25 augustus mee zal fietsen:
 en zal vertrekken vanaf: (omkring de vertrekplaats)
Bonheiden Centrum kerkplein / Peulis kerk / Grasheide kerk / Putte kerk / Sint-Katelijne-Waver
Centrum kerk / Borgerstein hoofdingang / Rijmenam kerkhof Weynesbaan / Beerzel kerk
 zoon/dochter alleen mee zal fietsen / begeleid wordt door ouder(s) (omkring wat past)
Datum en handtekening ouder(s):

