
 

 

 

 

 

 

• Veilig met de fiets: 

Met het mooie weer voor de deur maken we met z’n allen 

meer gebruik van onze fiets.  

Bovendien plannen verschillende leerjaren in de komende  

periode uitstappen met de fiets. 

Tijd dus om deze eens goed te controleren! 

 

Met behulp van de fietscontrolekaart op de volgende pagina  

kunnen jullie controleren of jullie fietsen voorzien zijn van de verplichte uitrusting. 

 

Voor meer informatie in verband met de verplichte uitrusting van de fiets kan u ook steeds 

terecht op de volgende website: 

http:/www.lokalepolitie.be/5906/vragen/fietsen-en-bromfietsen/hoe-moet-mijn-fiets-

uitgerust-zijn 

 

• Sam de verkeersslang: 13-17 mei 

Sam de Verkeersslang speelt sinds 2008 de hoofdrol in de grootste 
Vlaamse mobiliteitscampagne voor kinderen. Met deze campagne 
willen we kinderen en hun ouders motiveren om duurzaam en veilig 
naar school te komen. 

De boodschap is simpel: zoveel mogelijk kinderen te voet, met de fiets, met gedeeld of 

openbaar vervoer naar school. 

Al 10 jaar lang stappen, fietsen of rollen kinderen met Sam naar school, en worden er 
massa’s stippen geplakt als beloning. Mét effect. Jaarlijks doen de leerlingen van 
honderden kleuter- en lagere scholen mee. 

• KidsID en Ouderlijke toestemming voor verblijf in het buitenland 

De  leerlingen van de 1e en 2e graad (leerjaar 1 t.e.m. 4) gaan op schoolreis in Nederland. Wij 

willen jullie er even aan herinneren dat deze kinderen een KidsID  en een ouderlijke 

toestemming voor verblijf in het buitenland nodig hebben!  

Zowel de KidsID als het toestemmingsformulier moet aangevraagd  

worden op de dienst bevolking van de stad. Indien jullie dit nog niet  

hebben gedaan, gelieve dit dan nog te doen.  Let op! De KidsID moet  

minstens een drietal weken vooraf aangevraagd worden! 
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• Spelingtreffen:  

In maart waren onze koffers vol met ‘natuur’. 

We leerden van Miep en Fiep samen met het tweede leerjaar hoe we zorgvuldig kunnen 

omgaan met de natuur, hoe we zorgvuldig kunnen samenwerken aan een wereld met zo 

weinig mogelijk vervuiling.  

Op vrijdag 24 mei ontdekken we samen met de leerlingen van het zesde leerjaar de nieuwe 

inhoud van onze koffers. 

Ben jij ook benieuwd wat er deze keer in de koffers zit? 

 

• Opendeurdagen: 

- Op 18 mei 2019 opent de school Wico Sint Jozef haar deuren voor iedereen die kennis 
wil komen  maken. Je ziet er de leerlingen aan het werk. 

www.sjl.wico.be  E. info@sjl.wico.be 
T. 011 54 44 34  F. 011/55 21 29 

 

- Op 26 mei 2019 opent de school Provil haar deuren voor iedereen die kennis wil komen 
maken. Je ziet er de leerlingen aan het werk. 

www.provil.be  info@provil.be 
tel. 011 79 93 30 

 
 

• Niet vergeten! 

O  je fiets controleren met behulp van de fietscontrolekaart! 

O  KidsID en ouderlijke toestemming voor de leerlingen van het 1e t.e.m. het 4e leerjaar!                            
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Datum Activiteit Voor wie? 
W 1 Dag van de arbeid (vrijaf) Allen 

D 2 Wico toneelvoorstelling ‘Grease’ 5e + 6e leerjaar 

V 3 Spelen in het park / Lenteloop (na de schooluren) 1e lj. + 5-jarigen / Allen 

Z 4   

Z 5   

M 6   

D 7 Film ‘De Raket – gerommel in de ruimte’ 1e + 2e leerjaar 

W 8 Klasviering / Fruitdag 5e leerjaar / Allen 

D 9 Leerlingenraad Lln. van de raad 

V 10 Bezoek bebat ‘Villa Pila’ 5e leerjaar 

Z 11   

Z 12 Moederdag 
1e communie 

 

M 13 Bezoek zuivelcentrum en boerderij 1e leerjaar 

D 14 Film ‘Op ooghoogte’ / Wico belevingsdag 
Workshop ‘postzegel’ in de bib (vm) 

3e + 4e leerj. / 6e leerj. 
4A 

W 15 Fruitdag / Workshop ‘postzegel’ in de bib Allen / 4B 

D 16 Sportsterrendag 1e – 2e graad 

V 17 Sportsterrendag 
Bezoek bebat ‘Villa Pila’ / klasviering 

5e + 6e leerjaar 
4e leerjaar / 1e leerjaar 

Z 18 Opendeurdag Wico 6e leerjaar 

Z 19   

M 20   

D 21 Film ‘Magie in de bergen’ / Verkeerspark 5e + 6e leerjaar / 4A 

W 22 Fruitdag / Verkeerspark Allen / 5A 

D 23   

V 24 Spelingtreffen Allen 

Z 25   

Z 26 Opendeurdag Provil 6e leerjaar 

M 27   

D 28 Verkeerspark  4B 

W 29 Fruitdag / Verkeerspark  
Uitwisselingsdag 

Allen / 5B 
1e leerjaar/ 5-jarigen 

D 30 Hemelvaartsdag (vrijaf) Allen 

V 31 Brugdag (vrijaf) Allen 
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