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FREINETSCHOOL DE 
VIER TUINEN

GEMACHTIGDE OPZICHTERS @ DE VIER TUINEN

Merci, dank je wel, Danke, Thank you, ...

… aan alle nieuwe gemachtigde opzichters (Hilde, Georges, An en Lieve)  en
… aan de oude garde (Pieter, Anne, Katrien, Carolina, Lotte ) die elke week in 
weer en wind, goedgezind, het gevaar trotserend, trouw op post staan om 
onze kids veilig over te steken. Dikke merci. Het  feit dat er vaak gemachtigde 
opzichters post vatten aan onze voordeur, verhoogt de zichtbaarheid van de 
school en bijgevolg de  veiligheid van klein en groot. 

Extra opzichters gezocht ...

In de aanbieding: een nieuwe opleiding (anderhalf uur van je tijd) zodat nog 
enkele enthousiaste kandidaten kunnen aansluiten. Er blijven enkele 
momenten tijdens de week beschikbaar. 
Wie voelt zich geroepen om ons team te vervoegen? Lukt het je niet om dit 
jaar in te stappen? Misschien kan je toch al de opleiding volgen, en je op 
bepaalde momenten vrij maken om in te springen?  Een brevet blijft 
levenslang geldig!!!!
Zijn er nog mensen incognito in het bezit van een brevet: maak u kenbaar, u 
wordt onze vriend(in). 

De VWG tracht kinderen en ouders warm te maken en alert te houden voor het thema 
'verkeersveiligheid'. We richten onze pijlen met vurig enthousiasme op het realiseren van een 
veilige en kindvriendelijke schoolomgeving en dit in samenwerking met verschillende actoren, 
waaronder de lokale politie, Stad Oudenaarde, mobiel 21,...
Het opsporen van geëngageerde gemachtigde opzichters is daarbij een jaarlijks terugkerend 
agendapunt.

Verkeerswerkgroep

De verkeerswerkgroep werkt 
samen met: de politiezone 
Vlaamse Ardennen, Stad 
Oudenaarde, Mobiel 21 en de 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Anne Dehullu

Inge Pensaert

Anna Smets

Hilde Devos

MEER WETEN OVER 

VERKEERSVEILIGHEID? !!!WORDT 

VERKEERSOUDER!!!

WWW.VERKEERSOUDERS.BE
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IK HEB MIJN WAGEN VOLGELADEN ...
Wie woont er (bijna) op jouw dagelijks traject?
Wie zou je makkelijk (af en toe? Of altijd?) kunnen oppikken op weg naar school? 

Op school kan je een link opvragen. Via deze link vind je makkelijk je mogelijke carpoolers: je ziet op 
de locatie welke kinderen er wonen, en je vindt alvast één e-mailadres. 

Toch fijn, én goed voor het milieu, minder auto’s voor de school en dus makkelijker parkeren.

rij met mij
carpool leuke boel

Tips, suggesties, ideeën rond verkeer op school of 
voor kinderen in het algemeen: laat het ons weten: 

spreek ons aan, of via 
verkeerswerkgroep@deviertuinen.be 

mailto:verkeerswerkgroep@deviertuinen.be
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FLUO FLUO FLUO

Iedereen weet dat onze kids tussen de herfst-  en de 
paasvakantie graag (en goed) gezien worden in fluo. Dit om HUN 
veiligheid te verhogen. 

Vorige week nog was dit een item op de schoolraad. We merken dat er 
minder en minder kinderen in fluo naar school komen. De kinderen brachten 
als tegenargument dat ze het niet zo eerlijk vonden dat zij zichtbaar moesten 
zijn en hun ouders en leerkrachten niet ... . 

Modelbewuste volwassenen geven voortaan het goede voorbeeld? 

DEUR TOE ACTIE

Je hebt het vast wel gehoord en 
gemerkt in november: “Deurke dicht, 
deurke dicht, poortje toe, poortje 
toe… “ Let er op dat je steeds de deur 
achter je sluit. Niet alleen goed voor 
de warmte, maar VOORAL geen kids 
die ‘per ongeluk’ naar buiten kunnen 
glippen.

SAM DE VERKEERSSLANG

Veilig en milieuvriendelijk naar school 
gaan wordt op een ludieke wijze in de 
kijker gezet via een jaarlijks 
terugkerend spel. Ook dit jaar zijn we 
weer ingeschreven. Hou de 
weekplanning in het oog in de maand 
mei en verdien mee punten door zo 
milieuvriendelijk mogelijk naar 
school te komen met je kind.

SCHOOL IN BEELD

Een veilige schoolomgeving betekent 
dat de school op zich best voldoende 
zichtbaar is. De VWG, Lieselot en Anke 
slaan de handen in elkaar... . Het 
ontwerp is aan het groeien.  Je zal er 
niet naast kunnen kijken.Het 5de leerjaar neemt jaarlijks deel aan de grote 

verkeerstoets!


