Basisschool Sint-Andreas
Basisonderwijs Zeebries VZW
Steensedijk 151/1 8400 Oostende
tel 059 427 527
info@saobasis.be
www.saobasis.be
0449.490.377

Beste ouders
Vrijdag start het Oostendse filmfestival. Ook voor kinderen zijn er speciale films.
Met de klassen van juf Kathleen, juf Nathalie en juf Els gaan we op dinsdag 10
september in de namiddag naar de film ‘No-No’. De film start om 14 u stipt, dus
vertrekken we op school om 13.30 uur.
Korte inhoud: No-No is geen gewone naam. Zeker niet voor een vogelbekdier dat
altijd ‘ja’ zegt, vooral wanneer zijn vrienden vragen om mee op avontuur te gaan. Als
‘wortelman’ maakt No-No reclame voor wortelijsjes en een mislukte maanreiziger
krijgt dankzij hem weer een goed humeur. Zelfs wanneer een regenbui het dorp onder
water zet, betekent dat voor No-No en zijn gekke vriendenclub het begin van een
nieuw avontuur. No-No en zijn bende gezellige vrienden nemen je mee op reis, van de
ruimte tot in de woeste zee. Met de Vlaamse stemmen van o.a. Gene Thomas, Anne
Mie Gils, Tom Audenaert en Dominique Van Malder.
De kostprijs van € 3,50 wordt verrekend op de factuur van september.
Om geen vervoerkosten te hebben, doen we beroep op ouders en/of grootouders.
Indien u bereid bent om te rijden, gelieve onderstaand strookje dan terug te bezorgen
aan de leerkracht, ten laatste op vrijdag 6 september.
Vriendelijke groeten
Juf Kathleen, juf Nathalie, juf Els
Ik, (groot)ouder van __________________________ ben bereid om te rijden
0

heen en zal om 13.30 uur aan de school staan

0

terug en zal om 15.15 uur aan de Kinepolis staan

0

heen en terug

Ik kan _____ leerlingen meenemen in mijn auto.
zie ook ommezijde
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LET WEL:
Bij uitstappen waarbij ouders rijden, mogen nooit kinderen op een onreglementaire
wijze in de auto’s zitten. Wat is de regel:
 Kinderen mogen altijd (op elke leeftijd) voorin de auto zitten. Voorwaarde is wel
dat ze vervoerd worden zoals de wet voorschrijft; dit betekent dus in een
veiligheidskinderzitje of met een verhogingskussen.
 Wanneer er kinderen incidenteel worden vervoerd over een korte afstand, maar
niet door hun eigen ouders en er zijn geen of niet voldoende
kinderbeveiligingssystemen aanwezig, dan geldt:
Kinderen van 3 jaar en ouder mogen zonder kinderbeveiligingssysteem achterin de
wagen vervoerd worden. Ze moeten dan wel de autogordel dragen.
Let op: deze laatste regel geldt dus niet voor de ouders als zij hun eigen kinderen
vervoeren.
 Je mag zoveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de auto. In een normale
wagen zijn dat er dus 3 (de bestuurderszetel niet meegerekend).
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