PERSBERICHT
BASISSCHOOL SINT-MARTINUS TE ZOMERGEM DOET MEE AAN DE
VERKEERSCAMPAGNE SAM DE VERKEERSSLANG

Sint-M artinus te Zom ergem neem t van 7 tot 11 m ei 2012 deel aan de
verkeerscam pagne ‘Sam de Verkeersslang’ van M obiel 21 vzw . De
verkeersslang is een spel dat zoveel m ogelijk kinderen en hun ouders
sensibiliseert om veilig én m ilieuvriendelijk naar school te kom en. Op
die m anier m aken w e onze schoolom geving verkeersveiliger.
Waarom stappen en fietsen naar school?
Veel kinderen en ouders komen in een vicieuze cirkel terecht. Er is steeds
meer verkeer en dat leidt tot onveiligere situaties. Daarom brengen ouders
hun kinderen vaker met de auto naar school. Maar dat zorgt natuurlijk voor
nog meer verkeer. We roepen alle kinderen en hun ouders op om die cirkel te
doorbreken en meer naar school te stappen en te fietsen, zeker wie dicht bij
de school woont. Kinderen leren door meer te fietsen en te stappen ook om
het beter te doen. Ze worden fietsvaardiger, ze raken beter vertrouwd met het
dagelijkse verkeer en kunnen beter anticiperen op andere weggebruikers.
Bovendien zorgt stappen en fietsen meteen voor een dagelijkse portie
lichaamsbeweging én gezonde lucht ...
... % milieuvriendelijke verplaatsingen
Stappen en fietsen zijn gezonde en toch haalbare alternatieven voor de auto.
Dat willen we met deze campagne duidelijk maken aan de ouders en de
kinderen. Tijdens de campagneweek streven we naar ... % milieuvriendelijke
verplaatsingen. Hopelijk houden ouders ook na de camapgne vol, zodat onze
schoolomgeving veilig blijft.
Kinderen sparen stippen door te stappen en te fietsen
De kinderen verdienen voor elke milieuvriendelijke verplaatsing naar de school
een stip. Die plakken ze op Sam de Verkeersslang. Aan het einde van de
campagneweek moet de verkeersslang helemaal vol staan. De leerkrachten
vullen verplaatsingswijzeformulieren in voor, tijdens en na de campagne. Zo
krijgen we een zicht op het verplaatsingsgedrag van onze leerlingen.
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Fietsbelconcert
Op woensdag 9 mei houden we om 11.15 uur een fietsbelconcert op de
speelplaats. Met dit fietsbelconcert geven de kinderen op een ludieke manier
aan dat ze streven naar een veilige en milieuvriendelijke omgeving.
Fietshelm
Vanaf 7 mei zullen de kinderen die een fietshelm dragen om naar school te
komen ook kans maken op een beloning!

Meer informatie over de campagne: www.verkeersslang.be
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