
12 september 2021 
 

NIEUWSBRIEF 
               GBS DE SLEUTELBLOEM  
 

 

 

Verkeersweek start op 13 september 
Veiligheid kan nooit overdreven worden. En al 
helemaal niet als het over het verkeer gaat. 
Van 13 tot 17 september is het verkeersweek met 
aandacht voor een veilige weg naar school, 
aandacht voor een veilig en milieuvriendelijk 
transport, aandacht voor de zichtbaarheid, de 
vaardigheden als voetganger of fietser. 
Vanaf maandag duikt Sam, de verkeersslang, terug op: stippen kan ze krijgen als leerlingen 
fluo en een helm dragen, fietsen, poolen, wandelen... Iedereen draagt best een stevig steentje 
bij, want dat levert beloningen op. Vijf verrassingen liggen op jullie te wachten! 
Vrijdag 17 september is het strapdag voor iedereen èn fietsencontrole voor de lagere school 
met medewerking van de politie. Vergeet zeker je fiets niet. Die dag wordt parking en 
Schoolplein autovrij gemaakt om de hele dag fiets-vaardig-veilig te oefenen. Best mee 
rekening houden als we ’s ochtends naar school komen. 
  
 

Een lekker en vooral gezond middagmaal 
Het is boeiend om te merken hoe gezond en origineel heel wat ouders de brooddoos van hun 
kinderen tot een lust voor het oog en de maag – en de gezondheid! – maken: slaatjes, een 
brokje groenten, een pittig en doordacht beleg. Zelfs een dessertje krijgt eenzelfde aandacht: 
van een tomaatje tot een yoghurtje. Graag zien we dat. We begrijpen heel goed dat je 
daarvoor in de vroege ochtend tien minuten vroeger uit de veren moet. Toch willen we niet 
alleen een applausje daarvoor laten weerklinken, ook terzelfdertijd een oproep aan iedereen 
om inderdaad gezondheid te laten primeren op te overdreven hapklare zoetigheid. 
  
 

Nog meer gezondheid 
Van de gemeentelijke welzijnsdienst kregen we de mededeling dat in het kader van ons aller 
veiligheid de Eerstelijnszorg Voorkempen de boer op gaat. Op 15 september is er een mobiel 
vaccinatieteam aanwezig in het gemeenschapscentrum. Wie om welke reden dan ook nog niet 
tegen het coronavirus gevaccineerd is, kan die dag daar informatie krijgen en ook een eerste 
prik. We zouden zeggen: laat deze kans niet schieten. Zo helpen we inderdaad ook om van dit 
schooljaar weer een zo’n open mogelijk jaar te maken. 
 
 
 
 


