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Beste ouders,

Tijdens de verkeersweek van 2 tot en met 6 mei werken we een ganse week rond verkeer.
Woensdag 4 mei en vrijdag 6 mei is het brevettendag.
De andere dagen wordt verkeer mee in de planning opgenomen.
Brief met verdere info volgt nog.

Maandag 2 mei

Maandag 2 mei vinden in de voormiddag de verkeersomlopen van de kleutertjes plaats.
Graag hadden we voor die dag een drietal helpers.

Dinsdag 3 mei

Dinsdag 3 mei zijn er de oversteekoefeningen (groep 4, 5, 6, 7 en 8) en behendigheidsomloop 
(groep 8 en 9)
Graag hadden we voor die dag een vijftal helpers.

Woensdag 4 mei: VOETGANGERSBREVET en VOETGANGERSEXAMEN (brons, zilver en goud)

Graag hadden we voor die dag een tiental helpers. 

Donderdag 5 mei

Donderdag 5 mei zijn er de behendigheidsomlopen.
Graag hadden we voor die dag een vijftal helpers.

Vrijdag 6 mei: FIETSEXAMEN (namiddag)

Graag hadden we voor die dag een vijftiental helpers.

Het voetgangers- en fietsexamen kan alleen succesvol worden georganiseerd als er voldoende 
vrijwilligers zijn om te helpen die dag.  
Wij zijn dan ook op zoek naar zoveel mogelijk enthousiaste ouders (mogen ook opa’s, oma’s, 
ooms of tantes zijn) voor de diverse controleposten op de route.  Hier zult u gaan beoordelen, aan 
de hand van een aanstiplijst met specifieke aandachtspunten, of de kinderen zich houden aan de 
verkeersregels en zich netjes gedragen in het verkeer.
Dit is een belangrijke maar ook hele leuke taak.
Wij zullen ter voorbereiding op het examen een korte informatiesamenkomst organiseren op 4 en 6 
mei (een halfuurtje voor vertrek van voetgangersexamen en fietsexamen).  

Indien u wil meewerken, vragen wij u om bijgevoegde strook ingevuld mee naar school te geven of 
te antwoorden via smartschool (Maris Sofie) voor vrijdag 1 april.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Het verkeersteam van de Zonnebloem



INVULSTROOK

Maandag 2 mei

Ik, ___________________________, familielid van ___________________________.

Wil graag helpen bij de verkeersomlopen van de kleuters op maandag 4 mei

O Voormiddag

Dinsdag 3 mei

Ik, ___________________________, familielid van ___________________________.

Dinsdag 3 mei vinden de oversteekoefeningen (groep 4, 5, 6, 7 en 8) en 
behendigheidsomloop (groep 8 en 9)

O De hele dag
O Voormiddag
O Namiddag

Woensdag 4 mei: brevettendag 

Ik, ___________________________, familielid van ___________________________.

Wil graag helpen bij de VOETGANGERSBREVETTEN en VOETGANGERSEXAMEN 
(brons, zilver en goud) op woensdag 4 mei

O Voormiddag

donderdag 5 mei

Ik, ___________________________, familielid van ___________________________.

Wil graag helpen bij de behendigheidsomlopen (groep 4 en 5) op donderdag 5 mei

O De hele dag
O Voormiddag
O Namiddag
O van _____________ uur tot _____________ uur

Vrijdag 6 mei: FIETSEXAMEN (namiddag)

Ik, ___________________________, familielid van ___________________________.

wil graag komen helpen op het fietsexamen op vrijdag 6 mei

O Namiddag


