OUDERCOMITE

Jette, 3 mei 2017

Beste ouders,
Beste leerlingen en leerkrachten,
Met het vooruitzicht op warmere en zonniger dagen begint het bij velen weer te kriebelen om de
fiets buiten te halen.
Fietsen is goed voor je gezondheid én voor het milieu.
In het kader van de gezonde week die op school (15-19 mei) georganiseerd wordt, wil het
oudercomité samen met de school iedereen aanmoedigen eens vaker met de fiets naar school
te komen. Daarom organiseren we opnieuw een fietsdag die vorige jaren een gigantisch succes
kende : we telden meer dan 100 leerlingen.
We roepen iedereen dan ook op om op woensdag 17 mei naar school te fietsen. We
voorzien die dag zoals vorig jaar een fietspooling voor de heen- en terugrit vanuit zes
invalshoeken naar Jette : leerlingen die zich inschrijven via bijgaande antwoordstrook rijden
dan in groep mee met enkele volwassen begeleiders die een fietsveilige weg volgen en de
gevaarlijke punten onderweg tonen, zodat de jongeren deze weg in de toekomst alleen kunnen
volgen.
Indien het antwoordstrookje niet wordt afgegeven, en er geen andere leerlingen voor de route
zijn, wordt er geen begeleider voorzien !
De fietspooling vertrekt vanuit volgende punten (detail van de routes zie verder) :
1. Strombeek : Bushalte “Nieuwelaan” aan het kruispunt Romeinsesteenweg met de
Antwerpselaan voor wie uit Meise, Strombeek, Grimbergen, Humbeek, Beigem,... komt.
2. Wemmel : Brantano parking voor wie uit Wemmel, Merchtem komt.
3. Relegem : Kerk van Relegem voor wie uit Asse, Relegem, ... komt.
4. Voor wie van St-Agataha-Berchem en Ganshoren komt : afspraak aan de parking op de
hoek Josse Goffijnlaan en Gentsesteenweg.
5. Square de Trooz (bij het monument van de arbeid tegenover de Maria-Christinastraat) voor
wie van Laken en Schaarbeek komt.
6. Simonisplein (kant Elizabethpark)
We spreken af om 7u55 voor vertrek om 8u stipt. Voor Relegem is de afspraak om 7u40
en voor Wemmel om 7u50 !
Voor de terugrit verzamelen alle groepen om 12u20 aan de fietsenstalling bij hun
begeleiders. Gelieve niet op eigen initiatief terug huiswaarts te keren !

We rekenen ook op ouders die één van deze ritten graag mee fietsen.
Laat ons via bijgaande antwoordstrook weten welke route u wenst mee te fietsen.
Bij aankomst op school voorzien we een gezonde versnapering en er worden 20 filmtickets
verloot onder de fietsers.
Het is belangrijk dat je fiets technisch in orde is en dat je hem op slot kan doen : kijk dus
vooraf na of je remmen het doen en of je banden voldoende zijn opgepompt.
Een fluohesje maakt je zichtbaar in het verkeer en een helm biedt bescherming bij een val.
Door de preventiedienst van Jette wordt maandelijks een fietsgravering georganiseerd. De
eerstvolgende gaat door op het Kardinaal Mercierplein op woensdag 31 mei van 16 tot 19 u.
Hopelijk is de zon van de partij, en is deze fietsdag een aanzet voor de jongeren om eens vaker
te fietsen.

Met sportieve groet,

Dominike Van Besien
Directeur

Oudercomité
Werkgroep Fietspooling

Routes van de fietspooling :
1. Bushalte “Nieuwelaan” aan het kruispunt Romeinse Steenweg met Antwerpselaan (einde
Nieuwelaan) voor wie uit Strombeek, Grimbergen, Humbeek, Beigem,... komt
De overkant van het kruispunt (kruising Bouchoutlaan-Romeinsesteenweg) voor wie uit
Meise komt.
Van daar volgen we volgend traject : Madridlaan - Atomiumlaan - Eeuwfeestlaan - Jan
Sobieskylaan - De Smet de Naeyerlaan - Verbeyststraat.
2. Brantano-parking in Wemmel :
We rijden van de Steenweg op Brussel naar de Diepestraat en volgen dan volgend traject :
Koningin Astridlaan - Dikkebeuklaan - J Heymboschlaan – Dieleghembos- oversteek met
Bonaventurestraat—Boudewijnpark—Square Jules Lorge - Heilig Hartlaan - Secretinlaan - L
Theodorstraat –Verbeyststraat
3. Kerk in Relegem :
We rijden de volgende route : Dorpsstraat - Poverstraat – Schapenbaan – Veldweg
Laarbeekbos – Boudewijnpark – Station Jette - L Theodorstraat -Verbeyststraat.
Degene die van Asse komen kunnnen aansluiten aan de hoek Poverstraat – Schapenbaan in
Zellik
4. Dr Schweizerplein in St-Agatha Berchem :
We fietsen volgend traject : Josse Goffinlaan - Openluchtstraat - de Villegaslaan - A. De
Baststraat - St-Martinuskerkstraat - de Rivierendreef - Wilgstraat - Vandenschrieckstraat Huynegemstraat – Verbeyststraat
Voor de terugweg : Verbeyststraat - door het Garcetpark - St-Pieterskerkstraat Wemmelsesteenweg - Wilgstraat - de Rivierendreef - St Martinuskerkstraat Clematitesstraat - de Villegas - Openluchtstraat – Josse Goffinlaan – Schweizerplein
5. Jules de Troozsquare onderaan de Maria-Christinastraat (hoek met Claessensstraat) voor
wie van Laken en Schaarbeek komt.
We rijden volgende route : Maria-Christinastraat - Leopold I straat – F. Lenoirstraat
Gerechtigheidsstraat - Heldenmoedstraat - Verbeyststraat.
6. Simonisplein (kant Elizabethpark)
Jetselaan-Van Gielelaan- De Levis Mirepoixlaan –E Faesstraat- De Smet De NayerlaanVerbeyststraat.

Antwoordstrook
Gelieve deze strook aan de klastitularis te bezorgen ten laatste op donderdag 11 mei

Naam en voornaam ouder ....................... ................................. ...........................................

0 bevestigt dat zijn/haar kind(eren) meerijden met de fietspooling op woensdag 17 mei :
Naam : ................................................................. Klas : .....................(Gsm : .......................)
(gsm-nummer zodat wij uw kind kunnen bereiken als hij/zij niet op het afgesproken uur op het afspraakpunt zou zijn).

Naam : ................................................................. Klas : .....................(Gsm : .......................)
Naam : ................................................................. Klas : .....................(Gsm : .......................)

0 bevestigt dat zijn/haar kind(eren) op eigen kracht met de fiets naar school komen
0 Hij/zij zal/zullen op volgend afspraakpunt zijn (omcirkel uw keuze) :
1. Strombeek om 07u55
2. Wemmel om 07u50
3. Relegem om 07u40
4. St-Agatha-Berchem om 07u55
5. Laken om 07u55
6. Simonis om 07u55
of sluit onderweg aan (plaats) : ..............................................................................................

0 Ik fiets als ouder volgende route mee :
1. vanuit Strombeek

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

2. vanuit Wemmel

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

3. vanuit Relegem

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

4. vanuit St-Agatha-Berchem

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

5. vanuit Laken

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

6. van het Simonisplein

O ochtend (heenrit)

O middag (terugrit)

en ben bereikbaar op volgend telefoonnummer en e-mailadres voor de laatste praktische
afspraken : ..........................................................................................................................

Handtekening en datum :

