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Autoluwe week
In dit nummer:

Beste ouders,
Traditiegetrouw schenken we in mei extra aandacht aan het verkeer
en dit gedurende de autoluwe week van 13 tot 17 mei.
Ons programma :

Autoluwe week

1

Maandactiviteit

1

Maandag 13 mei : start autoluwe week

Wist je datjes

1

Dinsdag 14 mei : Fietsbekwaamheidstesten

Glimlachen.be

2

Fietsshow

3

sfeerbeelden

4

Banden plakken Fietscontrole
Verkeerslessen
Fietspoetsen
Woensdag 15 mei : Autoluwe dag

Wist je dat :

Fietswijding Lager onderwijs, vertrek aan school om 10.45u
Korte bezinning in de kapel ( Maria meimaand )

We vrijaf hebShow versierde fietsen ( lager en kleuteronderwijs )
ben op 6 mei. De
Denk eraan versier de fiets veilig , zie verder in de nieuwsbrief
kinderen van het
Donderdag 16 mei :
eerste leerjaar
hun 1ste comFietsbekwaamheidstesten
munie doen.
De schoolfotograaf komt op
dinsdag 28 mei
voor klasfoto’s
Er een pedagogische studiedag is op 29 mei
, de kinderen
vrijaf hebben.
Indien je gebruik
wil maken van
de opvang , je
tijdig moet reserveren

Vrijdag 17 mei : Sensibiliseren rond :
Parkeren, zone 30, dragen gordel, …..

Maandactiviteiten
03/05 : Sportdag Lager Onderwijs
06/05 : Lokale vrije dag
07/05 : Glimlachen .be
09/05 : Hemelvaart
10/05 : Brugdag
13/05 : start autoluwe week
14/05 : Bibliotheek

15/05 : Autoluwe dag, fietswijding Lager
Onderwijs
16/05 : Bezoek oudjes Kimpenhof , 6de lj
20/05 : Pinkstermaandag : vrijaf
24/05 : “M.E.G.A.” fuif CC Gruidrode

6lj

28/05 : Schoolfotograaf
29/05 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
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Glimlachen .be
Voor het vierdejaar op rij en ook het
laatste jaar, zal het sensibiliseringsproject
Glim-lachen.be,met als doel om de
mondgezondheid van kinderen en jongeren in België te verbeteren aan de hand
van een sensibiliseringsproject van doelgroepen met het hoogste risico voor
tand- en mondaandoeningen, een bezoek
brengen aan onze school. Een woordje
uitleg.
Het initiatief wordt gefinancierd door het
RIZIV. De Vlaamse Minister van Onderwijs beveelt de scholen aan om deel te nemen. Het project wordt uitgevoerd door het Verbond der
Vlaamse Tandartsen vzw. met de wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit Gent (Prof. Dr. J.
Vanobbergen) en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie. Het project is ook
gelinkt aan het ‘gezonde scholen project’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie.
Glimlachen.be is een vier jaar durend project dat ons de kans geeft een gedragwijziging inzake mondhygiëne en mondzorg bij onze jeugd te realiseren via o.a. een jaarlijks bezoek van de tandmobiel, spelletjes,
lespakketten, ondersteund door elektronische communicatie.
De doelgroepen zijn kinderen & jongeren van 0 tot 18 jarigen, hun ouders, leerkrachten en zorgverleners.
Het project Glimlachen.be zal jaarlijks 18000 kinderen bezoeken voor sensibilisering en effectenmeting. Dit zal gebeuren via 3 tandmobielen die
begeleid worden door een tandarts en een hulpkracht. De campagne wordt gevoerd vanuit een
positieve boodschap, niet bekritiserend of terechtwijzend.
Voor de wetenschappelijke meting van het resultaat van de campagne wordt een welbepaalde
doelgroep van kinderen gevolgd over een periode
van 4 jaar. We startten 4 jaar geleden in het 3de
leerjaar en gaan dus nu verder met dezelfde groep
die nu in het 6de leerjaar zitten. Op dinsdag 7 mei 2013 zal de tandmobiel een bezoek brengen aan onze
school.
Alle kinderen zullen eerst per graad ( 1ste en 2de leerjaar, 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar )een
sensibilisering krijgen die dit jaar educatieve filmpjes en een ludieke quiz in een PowerPoint structuur,
omvat.

De Wissel

Opitter

Pagina 3

FIETS -SHOW
Ook dit jaar kunnen de kinderen tijdens de autoluwe dag , 15 mei 2013 , hun fiets versieren. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zal er geen competitie zijn van de “de mooist versierde fiets. “ De kinderen
mogen hun fiets wel versieren, maar dit binnen de reglementering. Dit wil zeggen dat alle fietsen wettelijk in
orde moeten zijn en dat de breedte niet groter mag zijn als 0,75 meter.
( ALGEMEEN REGLEMENT
OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE
WEG (B.S. 9-12-1975)
Artikel 82.4.1. De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter en deze van een drie- of
vierwieler op 2,50 meter. Artikel 82.4.2. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een fiets, mag niet meer bedragen dan 1,00 meter. Je kan dit ook terug vinden,
samen met de andere verplichtingen van een fietser op www. wegcode.be
Ieder kind dat met zijn fiets naar school komt en de fiets versierd heeft krijgt een leuk aandenken. Na de
fietsshow gaan we naar de kapel om de fiets te zegenen.

Fiets in orde ?
1 een fietslicht vooraan (facultatief)
2 een fietslicht achteraan (facultatief)
3 witte reflector vooraan
4 gele of oranje pedaalreflectoren
5 een rode reflector achteraan
6 twee remmen (dus een achterrem en
een voorrem)
7 een fietsbel
8 twee gele of oranje reflectoren per
wiel (ofwel een reflecterende wite
strook langs beide kanten van de banden ofwel beide samen)
Kijk ook het volgende na :
1 werkt de fietsverlichting effectief ?
2 staat het zadel goed vast en op een
passende hoogte ?
3 zijn de spaken voltallig en strak ?
4 werd de ketting gemeerd ?
5 staat het spatbord vast ?
6 zijn de banden opgepomt ?
HOE ZIT DAT NU MET DIE
VERLICHTING ?
Op de fiets moet je je lichten aanzetten zodra het donker begint te worden. Je moet ook overdag je lichten
aanzetten als je niet meer duidelijk kunt zien tot op ongeveer 200m (dit is de lengte van ongeveer 30 geparkeerde wagens). Dit betekent dat je lichten bijvoorbeeld ook bij mist aan moeten. Het voorlicht is wit of
geel. Het achterlicht is rood. De lichten mogen knipperen, maar dit is niet verplicht. Ze moeten bevestigd
worden op je fiets of op je lichaam. Op je lichaam moeten de lichten goed zichtbaar blijven.

SFEERBEELDEN

