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Dit is een speciale ‘verkeerseditie’ van ’t Heieindje naar aanleiding van de Strapdag op vrijdag 16 september.  De laatste jaren engageerden we 

ons samen met het schoolbestuur om de schoolomgeving zo veilig mogelijk te maken. Maar we doen meer… ontdek hier hoe verkeersopvoeding 

een vaste plaats heeft in onze school.  

STRAPDAG 16 SEPTEMBER 

Op vrijdag 16 september gaan we ‘Samen sterk 

Strappen’ op de 16de Strapdag. De Strapdag is 

de jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen 

en Brussel die traditioneel doorgaat op vrijdag 

tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze 

dag stappen en trappen duizenden leerlingen 

naar school. De auto blijft aan de kant met een 

aangename, rustige schoolomgeving tot 

gevolg. Naast een aangename schoolomgeving 

is het bewezen dat beweging positieve 

effecten heeft op het fysiek en mentaal 

welzijn. Kinderen zitten fris en met een betere 

concentratie in de klas. Bovendien is het goed 

voor de ontplooiing van kinderen, bevordert het 

de sociale contacten en draagt het bij tot een 

beter klimaat. Via de campagne sensibiliseren 

en motiveren we ouders en kinderen om zich 

actief naar school te verplaatsen. En dit ook te 

blijven doen tijdens het schooljaar.  

PRAKTISCH: 

-Iedereen met de fiets naar school! Ook onze 

kleuters brengen een loopfiets of klein fietsje 

mee.  

-St. Jozefstraat wordt afgesloten tussen 8u45 en 

15u00 voor alle autoverkeer 

- Fietsen: lagere school op de 

gebruikelijke plaatsen, behalve 3de leerjaar 

parkeert op gras achter parochiezaal – 

kleuterschool naast de hekken van de 

speelplaats  

-voor iedereen die ‘strapt’ is er een verrassing! 

-ook bij regenweer gaat de strapdag door! 

Voorzie gepaste kleding! 

ACTIVITEITENAANBOD OP 

STRAPDAG 

Wist je dat we op school een 

verkeerswerkplan én een 

verkeerswerkgroep hebben? We 

verdienen hiermee een bronzen medaille 

vanuit VSV (Vlaamse stichting 

Verkeerkunde). 

 Vanuit het 

verkeerswerkplan komen systematisch in 

elk jaar verkeersactiviteiten aan bod. Op 

strapdag zetten we er een aantal in de 

kijker: 

-fietsvaardigheid bij alle leeftijden 

-veilig oversteken  

-busevacuatie-oefening 

-dode-hoek ervaren met een vrachtwagen 

 

We controleren ook elkaars fiets met 

behulp van een fietscontrolekaart (3de tot 

en met 6de leerjaar). Voor het 1ste en 2de 

leerjaar komt de fietscontrolekaart mee 

naar huis om samen de fiets te checken. 

Op dinsdag 18 oktober komt ook de lokale 

politie langs om alle fietsen te controleren. 

Zo zijn we er zeker van dat iedereen goed 

zichtbaar is voor de volgende 

verkeersactie ‘Helm op Fluo Top’. Deze 

actie start na de herfstvakantie en loopt tot 

aan de krokusvakantie.   

 

BUCK-E 

Vorig schooljaar maakte Buck-e zijn 

intrede op school. Ook dit schooljaar 

weer veel Bucks verdienen? Klik HIER 

en ontdek alles over ‘bucks’ en hoe 

als ouder te registreren.  

Op Strapdag kan je extra bucks 

verdienen! 

 

 

 

 

https://octopusplan.us13.list-manage.com/track/click?u=82e2b5b2364fd04ebe01fb5bc&id=4e05dd00bc&e=32b87985da
https://www.youtube.com/watch?v=aopHIhvYWPc
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WIST JE DAT… 

De afstand van parking De Moer tot aan 

de school slechts 133 meter is? Je stapt 

dit op amper 1 minuut en 47 seconden! 

Tot aan de naschoolse opvang bedraagt 

de afstand 275 meter of 2 minuten en 20 

seconden stappen!  

 

Het schoolbestuur veilige schoolroutes 

in kaart bracht? Hier ontdek je hoe je 

kind met de fiets langs de veiligste weg 

naar school komt.  

 

Er niet langer een gemachtigd opzichter 

staat om 12u05 aan de oversteekplaats 

Heieinde? Onze klaar-over staat er wél 

elke ochtend en avond! Geef je haar een 

compliment tijdens de week van de 

mobiliteit?  

HOREN ZIEN EN GROEIEN 

Niet te missen filmpje voor alle ouders 

die zich samen met hun kinderen in het 

verkeer begeven…   

FILMPJE 

HEEL ERG BEDANKT! 

We merken dat er steeds meer kinderen en 

ouders met de fiets naar school komen. 

Fantastisch om zo samen voor onze 

kinderen een veilige schoolomgeving te 

garanderen! 

DANK JE WEL!  

SCHOOLSTRAAT 

Onze school is pionier in het idee van de 

‘schoolstraat’. Enkele jaren geleden zetten 

we samen dagelijks een hekken om de St. 

Jozefstraat af te sluiten. Ondertussen is het 

idee van de schoolstraten een algemeen 

principe in Vosselaar en heel veel andere 

gemeentes.  

Toch merken we dat er nog steeds auto’s 

door de schoolstraat durven rijden wanneer 

er geen politie staat om hierop toe te zien. 

Durf jij hen aan te spreken? Gewoon doen!  

 

 

VERKEERSOPVOEDING VAN 

KLEUTERS TOT ZESDE LEERJAAR 

▪ Wekelijks fietsuurtje in de 

kleuterschool  

▪ Helm op Fluo Top 

▪ Loopfietsbrevet 

▪ Voetgangersbrevet 

▪ Voetgangersexamen 4de leerjaar 

▪ Grote verkeerstoets 5de leerjaar 

▪ Fietsexamen 6de leerjaar  

 

VERKEERSOUDERS GEZOCHT 

 

Verkeersouders zijn vrijwilligers die mee 

ijveren voor de verkeersveiligheid van 

leerlingen, in en rond de school. We zeggen 

verkeersOUDER, maar eigenlijk bedoelen we 

iedereen die zich inzet om de school te 

helpen: oma’s, opa’s, buren, tantes, nonkels 

of andere vrijwilligers. 

 

Verkeersouder ben je sneller dan je denkt!  

Kijk HIER voor meer info. Als je af en toe een 

handje toesteekt, dan ben je er al een! Geef 

een seintje aan juf Greet 

(directie.heieinde@gbsvosselaar.be) en we 

spreken daarna verder af.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fQSDsQFAOlU&t=3s
https://www.verkeersouders.be/home/
mailto:directie.heieinde@gbsvosselaar.be

