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Beste ouders

Beste lezer

Adieu zalige zomer! De uitstapjes waren er allicht in overvloed, de avonden 

zalig warm en de festivals zinderen misschien nog na!  

De schoongemaakte barbecues mogen weer de kelder in, de lege flessen 

zitten in de glasbak of terug bij de brouwer en met het (zomer)speelgoed zijn 

de kinderen uitgespeeld.. 

Zelf ben ik in de grote vakantie ‘make’ geworden. Fantastisch is dat! Nu 

begrijp ik helemaal waarom de ogen van de grootouders zo blinken als ze hun 

kleinkinderen komen brengen of afhalen! 

Met die prachtige dagen en schone herinneringen zijn onze batterijen dus 

gevuld. Jazeker, aan vele dingen komt een einde… (En laat dàt in onze 

school nu wel heel erg van toepassing zijn nu.)

Maar waar iets eindigt, is er ook weer een nieuw begin! Vandaag 

verwelkomen we 397 (licht) verbrande, verwachtingsvolle en blije snoetjes.

97 in de kleuterschool en 300 leerlingen in de lagere school! Welkom 

allemaal! 

De juffen en meesters hebben heel hard gewerkt zodat hun klas er piekfijn 

uitziet en ze goed voorbereid aan de start staan. Elke nieuwe dag brengt een 

nieuw begin. Een school is nooit af, ze blijft steeds groeien, elke dag opnieuw. 

(Dus niet alleen letterlijk het komende jaar!) 

Iedere dag gaan we nieuwe uitdagingen aan, krijgen we kansen tot nieuwe 

ontmoetingen, leren de kinderen nieuwe dingen en doen ze tal van ervaringen 

op. In een school zijn er dagelijks verrassende momenten, momenten van 

vreugde en soms verdriet. We hebben het voorrecht om jullie kinderen te 

mogen meenemen in het dagelijkse leren en leven… Dàt is zó boeiend!!

De eerste Schoolkriebels is zeer uitgebreid! Hij bevat heel veel nuttige 

informatie om te lezen en te bewaren. Het is handig voor ons EN voor jullie 

dat jullie weten hoe het er in onze school aan toe gaat, zeker nu onze 

organisatie gedeeltelijk gewijzigd is. Neem dus je tijd om alles goed te lezen.

Van harte wens ik iedereen 

een fantastisch mooie start toe!

Greet Verwaest, directeur     



ONZE ORGANISATIE EN 

PERSONEELSLEDEN

Als school krijg je jaarlijks een pakket van uren waarmee je dan een bepaald aantal klassen 

voor de kleuterschool en per leerjaar kunt inrichten. 

In de kleuterschool zullen we weer 5 klassen hebben.

In de lagere school zijn er voor de meeste leerjaren 2 klassen, uitgezonderd in het 1e en 2e

leerjaar, daar kunnen we 3 klassen maken.

Op één van volgende pagina bij ‘Onze communicatie’ vindt u een overzicht van de klassen, 

samen met het mailadres van de leerkrachten.

Dit schooljaar hebben we weer enkele nieuwe mensen die ons team komen versterken. 

Julie Nietvelt zal de meeste maandagen de groene klas voor haar rekening nemen, verder 

staat ze halftijds in de blauwe klas, de blauwe klas zal ook extra hulp krijgen van 

kinderverzorgster An Heymans (niet op de foto). De huidige ouders en kinderen kennen An 

van de voor- en naschoolse opvang. We zijn blij dat zij de vervanging van Monique op zich wil 

nemen.

In de lagere school komt juf Laura Van Gils het team versterken. Zij wordt ingezet voor 

vervangingen en zorgondersteuning. 

GEKENDE EN NIEUWE GEZICHTEN 

Achterste rij: Juf Magda, juf Elien V., juf Ingrid, juf Lore, juf Janna, juf Elien V.H., 

juf Anne-Mie, juf Sofie, juf Britt, juf Natalie, juf Elly, juf Kathleen, juf Hanne.

Middelste rij: Meester Marc, juf Nathalie, juf Mia, juf Karin, juf Joke, juf Martine, Greet, 

juf Veronique, juf Els, juf Elien F., juf An, juf Anja, juf Ann.

Voorste rij: Meester Jan, meester Paul, meester Guy, Pascale, juf Annie, juf Julie, 

juf Laura, juf Lynn, juf Tine.

Ons team heeft er weer zin in om jullie kinderen met de beste zorgen te omringen. Iedereen 

is klaar om zijn beste beentje voor te zetten en we kijken uit naar die vrolijke gezichtjes die 

maandag onze school binnenkomen!!



Website:

www.trapop.be is de website van onze school. Dit kanaal willen wij vooral gebruiken voor het 

informeren van ‘nieuwe’ ouders. Hier kan u terecht voor allerlei informatie.

Gimme:

Gimme blijft ons digitaal communicatiemiddel voor de ouders.

Hierop komen foto’s, nieuwsbrieven, info, uitnodigingen, mogelijkheid tot inschrijving bij een 

activiteit, … kortom, alles wat u moet weten om het reilen en zeilen van uw kind(eren) en onze 

school te volgen.

Volgen jullie reeds de nieuwe klassen van jullie kinderen?

Facebook:

Onze school heeft ook een facebook-pagina.  Deze pagina gebruiken we vooral om activiteiten 

kenbaar te maken en onze school aan een groter publiek te ‘tonen’. Wat foto’s betreft 

beperken we ons hier tot enkele foto’s van groepsactiviteiten. Ben jij al onze vriend?

ONZE COMMUNICATIE

Schoolbrochure:

Om papier en kosten te besparen, geven wij niet ieder schooljaar een nieuwe 

schoolbrochure mee aan onze leerlingen.

De schoolbrochure omvat een informatiebundel, het schoolreglement en ons pedagogisch 

project. Deze afzonderlijke brochures worden ieder jaar aangepast en aangevuld met de 

nieuwste regelgeving. U kan deze raadplegen op onze website.

TRAPOP BOUWT

Na bijna 4 jaar voorbereiding werd begin augustus gestart met de afbraak van de oude 

schoolgebouwen. We hebben er lang naar uitgekeken. En ja, het voelt een beetje raar. 

Maar we weten wat we ervoor in de plaats zullen krijgen en daar kunnen met z’n allen 

hoopvol naar uitkijken!

Het einde van de afbraakwerken zal rond 23 september zijn. De week erop beginnen de 

graafwerken al en worden de funderingen gemaakt. 

De bouwtijd bedraagt 15 maanden! Half december 2020 zouden we naar de nieuwe school 

kunnen verhuizen. De firma Hooyberghs zal ‘alle hens aan dek’ inzetten.  We zijn tevreden 

met een firma uit onze buurt en we geven hen alle vertrouwen! 

B&R zal er mee voor zorgen dat we een knappe nieuwe school krijgen die aan de 

hedendaagse eisen zal voldoen. Een school waar maar liefst 500 kinderen naar school 

kunnen komen. Waar we vóór en mét al die leerlingen/ouders/grootouders/..  onze fijne 

school verder kunnen uitbouwen.

Kleuterklassen zijn gevestigd in de vertrouwde kleuterblok.

In de containerblok:     Gelijkvloers: zorgklassen, secretariaat, bureel directie

1A-1B-1C-3A

Verdieping:   2A-2B-2C-3B

In blok langs Laarstraat:    Gelijkvloers: 4B-5B-6B

Verdieping:   4A-5A-6A

Wie zit waar?

http://www.trapop.be/


Directie: directie@trapop.be

Secretariaat: Pascale: secretariaat2@trapop.be

Conny: secretariaat@trapop.be

Zorgcoördinator: anja.mast@trapop.be

ICT-coördinator: lou@trapop.be

Zorgjuf kleuters: anne-mie.dijckmans@trapop.be

Zorgjuf kleuters: martine.bevers@trapop.be

Zorgleerkracht 1e: an.peeters@trapop.be

Zorgleerkracht 1e, 2e en 3e lj.:sofie.cosemans@trapop.be

Zorgleerkracht 3e en 4e lj.: magda.hoskens@trapop.be

Zorgleerkracht 3e tot 6e lj.: elly.mermans@trapop.be

Extra ondersteuner: lynn.timmermans@trapop.be en laura.vangils@trapop.be

LO-leerkrachten: mia.verwaest@trapop.be

jan.dijckmans@trapop.be

In de kleuterschool:

Blauwe klas: natalie.adriaensen@trapop.be

julie.nietvelt@trapop.be

an.heymans@trapop.be (kinderverzorgster)

Groene klas: elien.vanhoof@trapop.be

Rode klas: karin.tessens@trapop.be

hanne.vaes@trapop.be

Gele klas: kathleen.schoeters@trapop.be

Oranje klas: tine.mijnendonckx@trapop.be

In de lagere school:

1A: lore.verwaest@trapop.be

1B: ingrid.keersmaekers@trapop.be

sofie.cosemans@trapop.be

1C: nathalie.meeus@trapop.be

2A: janna.vandeweyer@trapop.be

2B: britt.ooms@trapop.be

2C: elien.fonteyn@trapop.be

3A: paul.vincent@trapop.be

en op woensdag lynn.timmermans@trapop.be

3B: annie.thijs@trapop.be

en op vrijdag  lynn.timmermans@trapop.be

4A: joke.borghs@trapop.be

en op donderdag vanaf 10u40 magda.hoskens@trapop.be

4B: veronique.vanhove@trapop.be

en op donderdag vanaf 10u40 lynn.timmermans@trapop.be

5A: ann.debacker@trapop.be

elien.vervecken@trapop.be

5B: guy.marien@trapop.be

6A: els.vanmechelen@trapop.be

en op dinsdag vanaf 10u40 lynn.timmermans@trapop.be

6B: marc.sneyders@trapop.be

en op maandag vanaf 10u40 lynn.timmermans@trapop.be

Mailadressen:

Weet dat je altijd welkom bent als je iemand van de school wil spreken. Lukt het niet om langs te 

komen, dan kan het in dringende gevallen mogelijk en handig zijn dat je de juiste personen kan 

bereiken via mail.  De mailadressen van onze leerkrachten worden op deze manier gevormd: 

voornaam.achternaam@trapop.be
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Brengen en afhalen van uw kinderen

Voor de kleuters is er toezicht vanaf 8.25 u. Vanaf dan mag uw kleuter in de zaal of op de 

speelplaats (langs de kant van het voetbalveld) worden afgezet.

De kleinste kleuters (van juf Natalie, juf Julie en juf Elien) mogen elke morgen in het 

blauwe en groene klasje worden gebracht.

Bij goed weer (als het niet regent) is de opvang buiten.  Dan zetten de kleuters van het rode, 

gele en oranje klasje bij het toekomen hun boekentasje buiten aan het gekleurde mannetje 

van hun klasje. (ouders, willen jullie dit ook melden aan de grootouders?)

Bij regenweer of kou, als de juffen niet op de speelplaats staan, wordt de opvang binnen 

gedaan.  Dan hangen de kleuters hun boekentasje en jas meteen aan hun kapstok.

De kleuters worden iedere dag na het belsignaal opgehaald aan de klas. U heeft dan de 

mogelijkheid om de juf op een informele manier te spreken;

Ouders of grootouders wachten buiten op het belsignaal alvorens de kleuterspeelzaal binnen 

te komen.  

Voor de kinderen van de lagere school begint het toezicht ook vanaf 8.25 u.

De poorten gaat pas om 8.20 u open, dus laat uw kind(eren) niet te vroeg naar school 

vertrekken, anders moeten ze op de openbare weg (het fietspad) wachten.

Kinderen die vroeger dan 8.20 u op de speelplaats aanwezig zijn, worden naar de 

voorschoolse opvang gestuurd.

Voor kinderen die met de fiets of te voet naar huis rijden/gaan zijn er 2 mogelijkheden:

- Ofwel worden ze opgehaald door één van de (groot)ouders: dan vertrekken deze samen met 

de kinderen.  

- De kinderen die zelfstandig naar huis rijden of gaan, worden door een juf of meester 

begeleid. Zij maken rijen op de afgesproken plaatsen en verlaten onder begeleiding de school.

Eerste schooldag: moeilijk parkeren

De eerste schooldag zal het brengen van de kinderen via de Boekweitbaan iets moeilijker 

verlopen. Onze buren van Annadal houden op zondag 1 september een Vlaamse kermis. 

Hierdoor zal op maandag 2 september een kiosk in de Boekweitbaan staan, waardoor 

parkeren moeilijker zal gaan. 

De parking achter de kleuterschool/serviceflats blijft wel bereikbaar vanuit de Boekweitbaan 

langs de kant van de Aveve. 

Onze excuses voor het ongemak. 



Praktische zaken bij het brengen en afhalen 

van de kleuters en kinderen die in de 

voor- of naschoolse opvang blijven…

‘s Morgens:

Vanaf 7.00 u kan dit langs de Boekweitbaan. U neemt het rollatorpad langs de serviceflats. 

(zie foto’s hieronder) 

Fietsers die in de naschoolse opvang blijven, kunnen hun fiets zetten in de fietsenrekken 

aan de achterzijde van de school. 

Indien u uw kind(eren) langs de Boekweitbaan brengt, parkeert u de wagen in de 

Boekweitbaan zelf.  Het is niet de bedoeling dat ouders op de toegangsweg van de 

serviceflats rijden of parkeren. 

Enkel langparkeerders mogen parkeren op de parkings die gerealiseerd werden achter de 

kloostermuur, aan de bejaardenflats van De Ark.

‘s Avonds:

Na 16.00 u kan dit ENKEL VIA DE BOEKWEITBAAN.

Kinderen die langer dan 17.30 u in de naschoolse opvang blijven, worden door de 

medewerkers van Kikoen (Kerkhofstraat) in onze school opgehaald (zowel om 15.20 u als 

om 15.55 u) en gaan daar naar de naschoolse opvang.

Nuttige informatie

Schooltijden

Voormiddag: 8.40 u – 11.55 u

Namiddag: 13.00 u – 15.20 u

Studie: 15.30-15.55

Het is aangenaam om met heel de klasgroep aan een nieuwe dag te beginnen.

Telaatkomers storen altijd en missen dikwijls een fijn startmoment van de dag.



Toegangswegen voor de containerklassen

4 toegangswegen naar de school: 

1. Poort Kromstraat Containerblok

2. Poort Kloosterstraat Containerblok

3. Huidige kleuterpoort Kloosterstraat

4. Huidige kleuterpoort Boekweitbaan

Kinderen die met de auto worden gebracht, worden afgezet OFWEL langs de Boekweitbaan 

OFWEL langs de Kromstraat, = de achterkant van de containerklassen. Deze kinderen kunnen 

vanaf 8.25 u dagelijks worden overgezet door een gemachtigde opzichter en 2 leerkrachten die 

toezicht houden aan de poorten. Ook kinderen die te voet naar school komen mogen alle ingangen

gebruiken, zowel langs de Kromstraat als langs de Kloosterstraat of de Boekweitbaan.

Kinderen die met de fiets naar school komen gebruiken ALTIJD de ingang langs de Kloosterstraat. 

Er staat een fietsenstalling naast de containerklassen. Kinderen die in de voor- of naschoolse 

opvang blijven stallen hun fiets in de fietsenrekken aan de sporthal. Ook de kleuters en de 

leerlingen van 4, 5 en 6 zetten hun fiets aan de kant van de sporthal.

Na schooltijd gaan de poorten (voor- en achterzijde) van de containerklassen steeds op slot. 

Kinderen mogen en kunnen NOOIT alleen de straat over steken. Er zal ALTIJD een leerkracht zijn 

om hen te begeleiden!

L

GO

3 L

= toegangspoort

= Leerkracht

= Gemachtigd      

opzichter



Contactavonden ouders - school

Informatieavonden

- Donderdag 5 september: - Donderdag 12 september:

19.30 u: 1ste , 2de en 3de lj. 19.30 u:  kleuters, 4de, 5de en 6de

start in de kleuterspeelzaal                         start in de kleuterspeelzaal

Na de infoavonden biedt ons oudercomité jullie een drankje aan!!

Voor de kleuters gaat het eerste individuele 10-minutengesprek door op donderdag 21/11

Avondstudie

De kinderen die dat wensen kunnen van 15.30 u tot 15.55 

u de avondstudie volgen.

Elke hele klasdag, te beginnen vanaf donderdag 5

september, is er studiebegeleiding voorzien.

Tijdens de KERMISWEEK is er GEEN STUDIE op 

MAANDAG 16 en DINSDAG 17 september.

In het begin van het schooljaar houden we algemene infoavonden. 

We starten met een gezamenlijk gedeelte in de kleuterspeelzaal. 

Gedurende het eerste kwartier geeft de directie informatie over een 

aantal praktische zaken/wijzigingen. Ook de werking van het 

oudercomité wordt voorgesteld door enkele leden van het OC. (Deze 

2 voorstellingen zijn enkel voor de kleuters, 1ste, 2de en 3de lj.)

Daarna nemen de klasleerkrachten jullie mee voor een woordje 

uitleg over het klasleven. U hoeft het eerste gedeelte slechts één 

keer te volgen.

Turnen

T-shirt + turnshort: € 18

T-shirt of turnshort: € 9

Turnzak, voorzien van het logo van de school: € 4

Turnpantoffels worden van thuis meegebracht.

Middagpauze
Tijdens het eten ‘s middags wordt er enkel water en melk gedronken. 

Ouders van kleuters geven de keuze door aan het begin van het 

schooljaar. 

Melk : € 5    (enkel in de kleuterschool)

Water : gratis

Remgeld : € 4

De kinderen van de lagere school brengen zelf drinken mee in een 

herbruikbare drinkfles. Deze drinkfles wordt aan elke leerling van de 

lagere school geschonken door B&R, onze hoofdaannemer!!

Zij steken alles samen in hun lunchzakje, evenals een klein handdoekje 

om op hun bank te leggen. 



Buitenschoolse opvang: Kikoen

Deze opvang is gevestigd in de Kerkhofstraat 41. Dit is een dienst 

van de gemeente waar natuurlijk ook de kinderen van onze school 

gebruik van kunnen maken.

Je kan er terecht ‘s morgens vanaf 7.00 u en ‘s avonds tot 19.00 u. 

Maar wat belangrijker is: ook op woensdagnamiddag, tijdens de 

vakantieperiodes en op losse verlofdagen is Kikoen open.

Hiervoor moet uw kind ook op voorhand (via i-school) worden 

ingeschreven. Zie de link bovenaan deze pagina. 

Voor info: 014 71 37 86

‘s Morgens: vanaf 7.00 u – ‘s Avonds: tot 17.30 u

Ook op woensdagnamiddag is er naschoolse opvang tot 13.00 u.

U kan ‘Het kakelnest’ rechtstreeks bereiken op het nummer:

0471 48 08 34. TIP: Bewaar dit nummer bij je ‘contacten’!

Door de gemeente wordt er € 1,10 per begonnen half uur 

aangerekend.

Voor- naschoolse opvang ‘Het kakelnest’

Via deze link vinden jullie de informatie: https://www.retie.be/nieuws/detail/80/gaat-je-kind-naar-

de-voor-en-naschoolse-opvang-registreer-je-via-i-school

Voor extra info kan u informeren bij de dienst Vrije Tijd op het gemeentehuis: via 014 38 92 37

Het gemeentebestuur organiseert voor- en naschoolse opvang zowel binnen 

alle Retiese scholen (bij ons Kakelnest) als buiten de school (Kikoen). 

Vooraleer gebruik te kunnen maken van deze opvang is het belangrijk dat uw 

kind online geregistreerd wordt. 

Werd uw kind niet geregistreerd, dan kunnen de medewerkers van de voor- en 

naschoolse opvang de kinderen niet in- en uitschrijven. 

Kinderyoga in onze school

Ook dit schooljaar wordt er als naschoolse sportactiviteit 

kinderyoga aangeboden, op dinsdag van 16 u tot 17 u.

Juf Chantal laat de kinderen kennismaken met de aangename 

lichamelijke en rustgevende werking van yoga.

Voor bepaalde kinderen is dit zeker een aangename beleving.

Deze naschoolse activiteit gaat door vanaf 5 inschrijvingen.

Verdere info of inschrijving kunt u bekomen door Chantal te 

mailen: chantal.krols@telenet.be of via telefoon: 0474 67 02 69

REGELING  Voor- en naschoolse opvang

https://www.retie.be/nieuws/detail/80/gaat-je-kind-naar-de-voor-en-naschoolse-opvang-registreer-je-via-i-school
mailto:chantal.krols@telenet.be


Vergeet – mij – nietjes

ZWEMMEN

Voor de leerlingen van het 1ste tot het 4de leerjaar op alle 

onderstaande data.

De leerlingen van het 5de leerjaar gaan zwemmen op de 

onderstreepte data, de leerlingen van het 6de leerjaar op de niet-

onderstreepte data.

VERLOFDAGEN – PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN

Verlof: Maandag, 30 september 2019

Herfstvakantie: 28 oktober t.e.m. 1 november 2019

Pedagogische studiedag: Dinsdag, 12 november 2019

Kerstvakantie : 23 december 2018 t.e.m. 3 januari 2020

GROOTOUDERFEEST

KIENAVOND

Onze kienavond gaat door op vrijdag 27 september in 

GC Den Dries.

Het grootouderfeest van onze kleuters gaat door 

op woensdag 16 oktober in GC Den Dries.

Beurtregeling: deze klassen zitten in het bad vanaf:   

9.00 u: 2A – 3B – 5A of 6A

9.30 u: 1B – 4A – 5A of 6A

10.00 u: 1C – 3A – 5-jarigen Geel, NA nieuwjaar

10.30 u: 1A – 4B – 5B of 6B – 5-jarigen Oranje, NA nieuwjaar

11.00 u: 2B – 2C – 5B of 6B

Vrijdagen:

6 september

20 september

4 oktober

25 oktober

15 november

29 november

13 december: 5 + 6

(Op te hangen tegen het prikbord)



BELANGRIJKE MEDEDELINGEN !!!

Afwezigheden

Voor de lagere school is een medisch attest vereist als een kind méér dan drie 

opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende 

kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts 4 maal per 

schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest 

vereist. De ouders verwittigen de school en bezorgen het attest zo vlug mogelijk. 

Attesten voor afwezigheid wegens ziekte, in te vullen door de ouders voor max. 4x/jaar, 

kunnen ook gedownload worden via onze website bij ‘download’.

Indien nodig kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan zijn/haar 

kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, van de 

ouder(s) èn van de school. Deze attesten kunnen gedownload worden via onze website bij 

‘download’. De medicamenten moeten steeds in de oorspronkelijke verpakking met 

bijhorende bijsluiter meegebracht worden en voorzien van naam en klas. 

Medicatie

Persoonlijke fiche: STARTschot

Tussendoortjes in een doosje

Het begin van het schooljaar brengt heel wat administratief werk met zich mee. Het eerste 

huiswerk is dan ook voor de ouders. U zal een document meekrijgen met uw persoonlijke 

gegevens, gelieve deze goed na te kijken. Verder vragen om het STARTschot correct in te 

vullen.

Gelieve alles ten laatste maandag 9 september ondertekend terug aan de school te bezorgen.

Ook onze school valt onder de DIFTAR-regeling en moet eveneens betalen voor het afval. U 

zal vast begrijpen dat dit voor ons een serieuze kost om dragen is die we absoluut niet willen 

doorrekenen aan onze ouders.

Daarom vragen wij om koeken, fruit en andere tussendoortjes uit hun verpakking te 

halen en deze in een doosje (voorzien van naam) te steken. 

Op deze manier willen wij de afvalberg drastisch verminderen. Wij vragen hierbij uitdrukkelijk 

om jullie medewerking. 

Kinderen die nog tussendoortjes bij hebben in een verpakking, zullen hierop gewezen 

worden. Daarom mama’s en papa’s: tussendoortjes in een doosje !! (Dit geldt niet voor 

bv. bananen en mandarijntjes)

Ter herinnering: woensdag = fruitdag



CLB-contactpersonen

Contactpersonen: 

voor de kleuters: Greet Vanherck

voor de lagere school: Marie Wilms

Tijdens de zitdagen kan je een afspraak maken met deze personen. De data hiervoor zijn steeds 

terug te vinden in de Gimme-agenda en in de Schoolkriebels. Voor het maken van een afspraak 

of indien de vaste momenten niet lukken, kan u steeds informeren bij juf Anja, de 

zorgcoördinator, anja.mast@trapop.be

Weinig ouders die geen schietgebedje prevelen als hun kind 

zelfstandig naar school begint te fietsen. Kinderen kijken immers 

anders naar het verkeer dan volwassenen... Daarom is het een 

noodzaak om onze kleuters en leerlingen behendig te maken op 

de fiets en te voet. Bovendien moeten wij ze leren om veilig en 

vlot in het verkeer hun plaats in te nemen en te bewegen. Dat is 

lang niet zo gemakkelijk, maar wel heel gezond! Daarom komen 

we elke woensdag met zo veel mogelijk kinderen, juffen en 

meesters met de fiets of te voet naar school. 

Aan elk zebrapad staat ’s morgens een gemachtigd opzichter. Als je eraan komt gefietst, 

moet je afstappen. Je mag pas oversteken als deze persoon de toestemming geeft 

hiervoor. 

’s Avonds of op woensdagmiddag helpen de juffen en meesters je oversteken of gaan ze een 

stukje mee om je veilig op weg naar huis te brengen.

Is jullie fiets al in orde??

VEEL FIETSPLEZIER …

WOENSdag = trappertjesdag

FAMILIEBERICHTEN

Wij betuigen ons medeleven aan de familie bij het overlijden van:

†  mevr. Riek Venbrux-van Amstel, moeder van Marc Venbrux (lid OC), Tuur (6A) en Tom (3A)

Er bloeit weer een roosje aan hun stam:

° Amelie, 5de kleindochter voor juf Martine (zorgjuf kleuterschool)

° Melanie, 1ste kleinkind voor Greet Verwaest (directie)

mailto:anja.mast@trapop.be

