Doe mee met de fietspooling!
Samen met de fiets naar school.
Op 28 mei 2020 gaan we met z’n allen met de fiets naar school!
Deze activiteit in het kader van de “Veilig Verkeer”, kende vroeger een grote bijval. Met veel plezier doen we
het dit jaar nog eens over.
Alle kinderen van het 3de en het 4de leerjaar van onze Gemeenteschool kunnen deze dag met de fiets naar
school vanuit 2 verschillende startpunten om en rond Hoegaarden.
Om de veiligheid te verzekeren, wordt elke route begeleid door volwassenen met de fiets en waar nodig de
politie en een bezemwagen.
In het verleden fietsten ook heel wat ouders mee. We nodigen hierbij iedereen uit om je ook dit jaar van je
sportieve kant te laten zien.

Praktisch
Wanneer?
• Donderdag 28/05/2020

Wie mag meedoen?
• Alle leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar die kunnen fietsen.
• Alle ouders mogen mee als begeleider.

Voorziene routes
• We voorzien verschillende routes richting Basisschool Hoegaarden, vertrekkend vanuit Goetsenhoven,
Jodoigne.

Vertrek en aankomst
• Start en einde aan de stopplaatsen langsheen de gekozen route.
• Details over stopplaatsen volgen nog.
• Aanwezigheidslijst wordt gecontroleerd opdat niemand zou achterblijven (zie “Inschrijven”).

Meebrengen
• Fiets in geschikte staat
• Fietshelm
• Fluo vestje

Doe je mee?
Inschrijven
• Inschrijven is verplicht voor de leerlingen! Zo weet de school steeds welk kind, welke route rijdt.
• Bij inschrijving krijgt elke leerling een fietspasje. Zonder pasje kan je niet mee.
• Inschrijven kan tot uiterlijk 27/04/2020 met inschrijvingsformulier dat op 30/03/2008 met de kinderen
meegegeven wordt.

Begeleiders gevraagd
• Wil je als ouder meewerken aan het veilige verloop van deze activiteit?
• Kan je één of meer verplaatsingen begeleiden met de fiets of met de wagen?
• Schrijf je daar dan zeker voor in! (ook via inschrijvingsformulier dat volgt op 27/04/2020)
Sportieve groeten,
De oudervereniging in samenwerking met GBS Hoegaarden

