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Beste ouders,                                                                      

 

Tijdens de derde week van september duiken we samen in 'de week van de mobiliteit'.  
 

Vrijdag 17 september nemen we met onze school deel aan de STRAPDAG. Op deze dag 

willen we kinderen en ouders stimuleren om zoveel mogelijk al STappend of TRAPpend naar 

school te komen.  

De afdeling in Melsen gaat al stappend een wandeling rond de school maken. 

Indien het weer het toelaat gaan we met de afdeling Schelderode per klas al trappend 

(fietsend) naar de afdeling in Melsen. Daar maken we tijd voor een gezamenlijk momentje 

met alle kinderen van Schelderode en Melsen om STRAPDAG eens goed in de kijker te 

zetten.  

We verwachten de leerlingen van Schelderode dus vrijdag 17 september met fiets, helm en 

fluohesje op school.  

We zouden graag vragen om de fiets van jullie kind nog eens te controleren en 

eventueel in orde te stellen. Dit om problemen tijdens de verplaatsing te vermijden. 

Om de verplaatsing per fiets veilig te laten verlopen zoeken we ouders die zouden 

meefietsen. We zouden toch enkele begeleiders per klas willen voorzien.  

Indien u zich als ouders hiervoor kan vrijmaken mag u dit laten weten aan de klas juf. 

 

De verplaatsing van Schelderode naar Melsen zal per klas doorgaan met telkens 

genoeg ruimte en tijd tussen.  

(uren van vertrek bij benadering : L3A : 8.50 u, L3B : 9.00 u, L4 : 9.10 u, L5 : 9.15 u, L6 : 

9.20 u) 

Rond 9.30 u gaat het grote ‘STRAPmoment’ dan door op de speelplaats van de 

school in Melsen.  

Indien u zich als ouders hiervoor kan vrijmaken mag u dit laten weten aan de klas juf.  
 

Alvast bedankt voor jullie engagement! 
 

Strap jullie later! 

 

Enthousiaste strappende groeten,  

De juffen en meester Carlo.  

 


