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                         Knokke-Heist, 29 september 2017 

Beste ouder 

Doorheen het schooljaar wil het Sint-Bernardusinstituut extra aandacht besteden aan de 

verkeersveiligheid.  Heel wat leerlingen komen met de fiets naar school, maar ook vele 

activiteiten gebeuren per fiets bv. excursie naar het Zwin, de verplaatsing naar het 

zwembad… 

Zoals elk jaar zal de politie langskomen om de fietsen te controleren.  Daarnaast zal dit 

schooljaar aandacht besteed worden aan de beveiliging van de fiets en de verschillende 

soorten sloten. We raden de leerlingen sterk aan om hun fiets ook op  het schooldomein  

steeds te sluiten. De leerlingen krijgen de kans om tijdens het tweede trimester hun fiets te 

laten graveren.  

Via deze brief willen we de fietshelm opnieuw promoten.  Van een verplicht item in de 

lagere school evolueert de fietshelm nu tot ‘niet cool’.  Jammer, want de fietshelm kan voor 

de fietser een belangrijk stukje van zijn veiligheid betekenen. 

Tijdens elke activiteit dragen de leerlingen een fluohesje. De school zorgt voor de hesjes, 

maar bezit van een eigen hesje en het dagelijks gebruik ervan is natuurlijk aan te raden. 

Naast de vele acties introduceert de ouderraad een hippe “Eye-catcher”. Deze handige hoes 

om over de rugzak of boekentas te trekken, zorgt voor een betere zichtbaarheid in het 

verkeer tijdens de donkere dagen. De hoezen bestaan uit een dikke, waterdichte  stof, 

waardoor ze ook bescherming tegen de regen bieden. Door de kwaliteit gaat de hoes 

gemakkelijk meerdere schooljaren mee.  Laat uw zoon of dochter veilig door het drukke 

verkeer fietsen voor slechts 5 euro. Het bedrag komt op de schoolrekening.  

Als uw kind geen ‘Eye-catcher’ wenst, gelieve de ‘Eye-catcher’ ten laatste tegen woensdag 4 

oktober 2017 terug te bezorgen op het secretariaat. 

Als laatste vragen we ook aandacht te hebben voor een veilig fietsgedrag.  Verkeerseducatie 

is een item van de lagere school en het bespreken van het zich veilig en verantwoord 

verplaatsen met fiets is ook een taak van de ouders.  Voor elke excursie worden afspraken 

gemaakt en we staan erop dat die door de leerlingen nageleefd worden. 

Met vriendelijke groeten 

Gert Maene, directeur 
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