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Vrijdag 18 september is het Strapdag!  
Op de Strapdag stappen of trappen we met z’n allen naar school! Elk 
jaar komen die dag duizenden kinderen en ouders te voet of met de 
fiets naar school. Ook steps en rolschaatsen zijn op de Strapdag extra 
populair. Kinderen vinden stappen en trappen een leuke manier om 
naar school te gaan. Het thema dit jaar is ‘Ruimte voor Strappen!’. 
Samen stappen we voor een kindvriendelijke en gezonde 
schoolomgeving met ruimte voor duurzame mobiliteit, groen, 
beweging en ontmoeting.  
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“Kinderen 
vinden stappen 
en trappen een 
leuke manier 

om naar school 
te gaan.”
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Nieuwsbrief 1: Verkeer Op School 
Vanaf dit schooljaar willen we jullie als ouders graag op 
regelmatige tijdstippen via onze nieuwsbrief op de 
hoogte houden van alles wat met verkeer te maken heeft 
op onze school.  

We hebben ervoor gekozen om jaarlijks drie themaweken 
rond Verkeer Op School te organiseren. Tijdens deze 
themaweken wordt er zowel binnen als buiten de klassen 
intens aandacht besteed aan belangrijke verkeersthema’s.  

In februari wordt er gefocust op veilig en duurzaam 
verkeersgedrag.  

De themaweek in mei zal vooral praktijkgericht zijn. 
Voetgangers- en fietstraining staan centraal.   

Maar beginnen doen we in september met ‘Week van 
de Mobiliteit’.  Tijdens deze verkeersweek ligt de 
nadruk op de verkeersregels, de verkeerstekens en de 
dode hoek. Afsluiter van deze week is de jaarlijkse 
Strapdag! 

Gewijzigde verkeerssituatie in de 
straten rond onze school 
Op 1 september werd 60% van de Leuvense binnenstad 
fietszone: dat is een netwerk van aaneengeschakelde 
fietsstraten.  
Fietsers mogen er naast elkaar rijden en de volledige 
breedte van de rijweg innemen. Auto’s en bromfietsen 
mogen fietsers niet inhalen. Ook de Janseniusstraat is 
een fietsstraat geworden. Een fietsstraat wordt ook 
aangegeven door een infobord naast de weg en een 
officieel verkeersbord.  
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“Ouders geven hun 
kind het juiste 

voorbeeld, leven de 
verkeersregels 

correct na en dragen 
dus best ook een 
fietshelm en een 

fluohesje.” 

Meer info: 

https://leuven.be/
fietsen-in-leuven

https://leuven.be/fietsen-in-leuven
https://leuven.be/fietsen-in-leuven

