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Beste ouders
Van maandag 30 september tot vrijdag 11 oktober 2019 organiseert de
educatieve dienst van Kinderboerderij De Lange Schuur de Week van het Bos
in het Stadsrandbos aan de Grintweg.
Met het derde en vierde leerjaar gaan we op dinsdag 1 oktober ravotten met
bostrollen.
De kostprijs van deze activiteit is € 2,75 en wordt verrekend op de factuur van
oktober.
Om onze fietsvaardigheid te oefenen, gaat het vierde leerjaar met de fiets.
Indien u een handje wil helpen door mee te fietsen, dan mag u het strookje
onderaan de brief ten laatste vrijdag 27 september terug indienen bij de juf.
We vertrekken om 13.00 u op school. Leerlingen die thuis eten, zorgen er dus
voor dat ze tijdig terug zijn op school.
Is het mogelijk om de fiets van uw zoon/dochter te controleren op een
goede werking, zodat we zonder veel technische problemen heen en terug
kunnen fietsen.
Alvast bedankt.
Niet te vergeten!
Zorg voor gedisciplineerd fietsgedrag, hou je aan de gemaakte afspraken!
Het dragen van een fietshelm raden we ten sterkste aan!
Regenkledij + fluohesje voorzien!
Voor de leerlingen van het derde leerjaar vragen we bereidwillige ouders om
ons naar het stadsrandbos te brengen en na de activiteit terug naar school.
Wilt u rijden, bezorg dan het strookje onderaan de brief ten laatste op vrijdag
27 september terug aan de juf.
Vriendelijke groeten
Juf Anne, juf Caroline en juf Isabel
De (groot)ouder van .......................................................

uit klas: .................



Wil graag meefietsen op 1 oktober en zal om 13.00 u aan de school staan



Wil ons brengen naar het stadsrandbos en zal om 13.15 u aan de school staan



Wil ons terugbrengen naar school en zal om 15.30 u aan het stadsrandbos staan

Strookje graag terug vrijdag 27 september
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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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