
 

Onze school werd terug geselecteerd voor het  Oog voor Lekkers-project. Reeds jaren zetten we 

in op gezonde tussendoortjes en een vaste fruitdag.  Via dit project willen we leerlingen helpen 

om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te maken.  

10 weken lang krijgt uw kind op vrijdag een stuk fruit/groente en op donderdag, kan het melk 

proeven. De producten zijn te consumeren op school. 

Hiervoor moet u niet betalen!  

Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te proeven van fruit, 

groenten en melk. Geef ook op de andere dagen fruit, groenten of melk mee naar school.  

 

Op www.oogvoorlekkers.be kunt u veel tips vinden! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

vaste 

fruitdag 

  

1ste 

Trimester 

Slurp-dag 

Oog voor lekkers 

  

  

1ste trimester 

Slice–dag Oog 

voor lekkers 

Groenten, fruit en melk op school! 

http://www.oogvoorlekkers.be


U kon het al lezen in de vorige nieuwsbrief…  De week van 21 oktober wordt een projectweek, “De Verkeersweek”. 

In samenwerking met de lokale politie Arro Ieper organiseren we allerlei activiteiten die de kinderen zullen helpen om zich veilig(er) te ge-

dragen in het verkeer.  Nog even een overzicht van de reeds geplande activiteiten: veilig fietsen, veilige voetgangers, de dode hoek, bevelen 

van de politieagent, veilig in de auto, taken van een politieagent, fietsvaardigheidsoefeningen, fietscontrole…. 

Graag wil ik enkele activiteiten onder de aandacht brengen: 

 

*)  Op maandag 21/10/2019 komt de lokale politie langs voor een fietscontrole.  De kinderen kregen een controlekaart mee.  Wil even de tijd 

nemen om de fiets van zoon, dochter na te kijken aub?  

         Werken de remmen goed? 

 Is er goed werkende fietsbel? 

 Zijn er wielreflectoren? 

 Is er een witte reflector vooraan en een rode achteraan? 

 Werken de lichten? 

 …..???? 

Voor meer tips en info surf naar;   

 

https://www.verkeersouders.be/wp- content/uploads/2017/08/vsv-

a2_poster_aangeklede_fiets.pdf?x18161  

*) Tijdens deze week starten we met de fluo-actie op onze school.  Wekelijks zal de MOS-groep controle houden.  De kinderen die een volle 

spaarkaart verzamelen, ontvangen een leuke verrassing.   De fluo - actie loopt tot aan de krokusvakantie. 

*)  Onze school werd geselecteerd voor een schoolbezoek van “Veilig op de weg”.  Deze organisatie zal tijdens de verkeersweek langskomen 

met een vrachtwagen, voor de kinderen van  

L4 t.e.m. L6, om een workshop (film en praktijk) te geven met betrekking tot verkeersveiligheid in en rond de vrachtwagen. 

https://www.verkeersouders.be/wp-content/uploads/2017/08/vsv-a2_poster_aangeklede_fiets.pdf?x18161
https://www.verkeersouders.be/wp-content/uploads/2017/08/vsv-a2_poster_aangeklede_fiets.pdf?x18161
https://www.verkeersouders.be/wp-content/uploads/2017/08/vsv-a2_poster_aangeklede_fiets.pdf?x18161
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