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nieuwsflash 12 mei 
 

Kalender 
 

M 17 Verkeersweek  

D 18 Verkeersweek  

W 19 Verkeersweek 

D 20 Verkeersweek 

9.30: groep 6+7 – Sven Nys Cycling Center (Tremelo)  

Geen ICT 

V 21 Verkeersweek – brevettendag 

Groep 3 -zwemmen 
 

Verkeersweek 
 

De volgende  week is het verkeersweek. 

Omwille van corona zijn de activiteiten verspreid over de ganse week. 

Je kan het schema van de week terugvinden in bijlage. 

Wie brengt wanneer zijn fiets zeker mee? 
 
maandag 17 mei dinsdag 18 mei woensdag 19 mei donderdag 20 mei vrijdag 21 mei 

Groep 1, 2 en 3: fiets 

 

Groep 8 en 9: fiets 

 

/ Groep 4 en 5: fiets 

 

Groep 6, 7 en 9: fiets 

 

 

Hieronder kan je al wat info vinden over de voetgangers- en fietsexamens en de 

verkeerstoets. 

 

 Zoals elk jaar doen alle kinderen van groep 9 een fietsexamen en voor de kinderen 

van groep 7 is er het voetgangersexamen. 

Voor de kinderen van groep 8 is er de grote verkeerstoets. 

Wij doen ook het voetgangersbrevet en fietsbrevet voor de andere klassen. 

Dit doen wij in samenwerking met politiezone Hageland en de Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde.  

 

Voor groep 9:  

Er zal door de kinderen een route worden afgelegd waarover de 

betrokken ouders in een volgende brief meer informatie (plan van 

de route, aandachtspunten, …) krijgen. 

Vóór de start van het examen zal de fiets worden gekeurd door de politie.  

Als de fiets wordt afgekeurd dan mag er geen examen worden gedaan.  



 

Tevens willen wij er de nadruk op leggen dat de kinderen voor vertrek een fietshelm 

en een fluovestje dragen! (voor het vestje tijdens het examen zorgt de school) 

 Ook hebben we de goedkeuring van de ouders nodig. 

 

Voor groep 8: 

De grote verkeerstoets is een individuele online toets. Het is de ideale manier om te 

bekijken of de leerlingen klaar zijn om zich in het verkeer te begeven!   We mogen 

heel fier zeggen dat al onze kinderen het goed doen. 

 

Voor groep 7: 

Het praktisch voetgangersexamen: 

Er zal  door de kinderen een route worden afgelegd waarover de betrokken ouders 

in een volgende brief meer informatie (plan van de route, aandachtspunten, …) 

krijgen.  

Tevens willen wij er de nadruk opleggen dat de kinderen vóór vertrek  

een fluovestje dragen (school zorgt hiervoor). 

Ook hier hebben we de goedkeuring van de ouders nodig. 

 

Op het einde van het vierde leerjaar kunnen kinderen, na voldoende oefenen, de 

eindtest voor het fietsbrevet zilver afleggen. Ze oefenen verkeersvaardigheden die 

ze later in het echte verkeer moeten kunnen toepassen, zoals omkijken over de 

linkerschouder, arm uitsteken of rekening houden met andere weggebruikers. Bij de 

eindtest rijden ze een parcours op de speelplaats waarbij zes vaardigheden getest 

worden.  

 

Voor groep 5: 

Voetgangerstraining start al in het kleuteronderwijs, altijd hand in hand met de 

kleuter. In de lagere school laten we die hand stilaan los. Kinderen leren hoe ze 

individueel een aantal voetgangersvaardigheden moeten uitvoeren. Maar nauw 

toezicht blijft noodzakelijk! De eindtest, waarbij het voetgangersbrevet 

zilver gehaald kan worden, volgt op het einde van het tweede leerjaar. 

 

Op het einde van het tweede leerjaar kunnen kinderen, na 

voldoende oefenen, de eindtest voor het fietsbrevet 

brons afleggen. De focus ligt op stuurvaardigheid. Leerlingen 

worden getraind in evenwicht, reactiesnelheid, stuurvastheid en zin 

voor coördinatie. Bij de eindtest rijden ze een parcours op de 

speelplaats waarbij zes basisvaardigheden getest worden. 

 

Voor groep 3: 

Het voetgangersbrevet brons is gericht op kleuters uit de derde 

kleuterklas.  

Om het voetgangersbrevet brons te behalen, moeten de kleuters hand in hand met 

een volwassene een parcours met drie vaardigheden afleggen in het echte verkeer. 

Als ze de drie vaardigheden tot een goed einde brengen, behalen ze 

het voetgangersbrevet brons. 

 

 



 

De vaardigheden:  

 Langs de huizenkant stappen. 

 Stoppen aan de stoeprand. 

 Oversteken op een zebrapad.   

 

We willen de vele helpers alvast hartelijk danken om deze week vlot te laten verlopen.  

Jullie krijgen meer informatie over de taakinvulling van 

de verkeerswerkgroep. 

 

De kinderen van groep 3 zullen wegens stage van juf Rani het 

thema verkeer volgende week verder uitwerken. 

  

Varia 
 

 Kan er nagekeken worden of de kinderen van groep 8+9 mondmaskers bijhebben 

en een reservemasker in de boekentas.  Wij merken dat het regelmatig 

voorkomt dat kinderen dit vergeten.  Daarom zien wij ons genoodzaakt om per 

mondmasker dat we aan de kinderen moeten geven 1 euro aan te rekenen via de 

schoolrekening.  Dank voor uw begrip! 

 

 Bij het bezoek van onze kinderen aan het speelbos in Kortenaken zijn bij 

verschillende kinderen teken ontdekt.  Misschien toch wel belangrijk om uw 

kinderen even te checken indien je het speelbos zou bezoeken. 

 

 Mogen wij vragen bij de grotere kinderen die op sociale media zitten, 

regelmatig een check te doen want we merken toch meermaals dat kinderen van 

een lagere school niet altijd de gevolgen en de impact van deze media kunnen 

inschatten. 

 

 Flyer: kijk ik fiets!  (zie bijlage) 

 

 Bestelling zomervakantieboeken (zie bijlage)  (binnen voor 25 mei) 

 

 Bestelling turngerief (zie bijlage) (binnen voor 25 mei) 

 

 De schoolreis van de kleuterschool kan niet doorgaan op de 

daarvoor voorziene locatie.  De juffen zorgden voor een 

vervangend maar coronaproof alternatief. 

groep 1: 8 juni naar De Halve Maan in Diest 

groep 2: 28 mei naar Speelboerderij Ravot in Glabbeek 

groep 3: 7 juni naar Park Nieuwenhoven in Sint-Truiden 

 

  



 

 Wij wensen onze kinderen en ouders uit de moslimgemeenschap een heel fijn 

Suikerfeest! 

 

 
 

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


