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Maandag 1 februari is het Fluodag!  
Van 1 tot 5 februari focussen we tijdens de tweede verkeersweek van het schooljaar op 
veilig en duurzaam verkeersgedrag. Daarom organiseren we 
op maandag 1 februari een ‘Fluodag’. We vragen aan alle 
kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders om op deze dag extra 
aandacht te besteden aan ‘FLUO’. Tijdens deze themaweek zullen 
ook de kinderen in de klas leren over veilig en duurzaam 
verkeersgedrag! Voor de ouders zullen er aan de schoolpoort 
iedere dag enkele verkeersposters opgehangen worden met 
‘interessante weetjes’!  
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Dikketruiendag 

Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het corona-vaccin. Maar 
voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn 
onze klimaatacties. Daarom is de slogan voor de 17e editie van Dikketruiendag:                
‘OP VOLLE KRACHT’ voor het klimaat. 

Te koud? Te nat? Te veel wind? Komaan! Smeer je kuiten in voor het klimaat.  

Met kopman Frank zet 
Dikketruiendag de fietsers op kop. 
De klimaatflandriens trotseren met 
de fiets weer en wind om op school te 
geraken. En in tijden van corona en 
beperkingen is fietsen toch dé manier 
om in beweging te blijven. Fietsen 
helpt tegen overgewicht en maakt je 
gezonder, fitter en alerter.  

Als onze kinderen en (groot)ouders 
massaal de fiets nemen, dan daalt de 
uitstoot van CO2 en andere 
schadelijke stoffen en is er ook 
minder lawaai.  

Doe jij samen met je kind mee aan de ’klimaatkuitenbijter’? 

We organiseren op 9 februari een fietsvriendelijke actie en trachten hierbij met alle 
leerlingen van de basisschool 100 km woon-schoolverplaatsing te behalen.  

Smeer je kuiten alvast in! Of beter nog: laat ze insmeren! 

Klik op onderstaande link om een te weten te komen hoe Frank Deboosere erover denkt: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_7vvuz1PlI&feature=youtu.be 
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Val op in het donker 
 

* Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar voor een 
chauffeur. Als voetganger moet je je daar heel goed van bewust zijn, zeker als je 
oversteekt in het donker of op de rijbaan stapt. 

* Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker geklede voetganger opmerkt, kan 

onmogelijk nog op tijd stoppen, want hij heeft 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand te 
brengen (in ideale omstandigheden op een droog wegdek). 

* Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben je zichtbaar vanop 50 meter. 

* Wie reflecterende kledij draagt is in het donker al zichtbaar op 150 meter! Dat 

maakt een heel groot verschil. Een auto die 120 km/u rijdt (heeft 102 meter nodig om tot 
stilstand te komen), kan dan zelfs nog tijdig stoppen als het nodig is!! 

Klik op onderstaande link om een interessant experiment te zien over zichtbaarheid in het 
verkeer: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJiuyCvQiGo 
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