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Beste ouder, 
 

De eerste schooldagen zijn alweer voorbij en wellicht hebben de kinderen reeds 

heel wat te vertellen. Van harte welkom aan allen en heel speciaal aan alle 

nieuwkomers en hun ouders! De eerste schooldag, altijd een spannende belevenis: 

nieuwe vriendjes, een nieuwe juf of meester, een andere klas, een andere 

speelplaats, spelen in het bos  …  we maken er een tof schooljaar én veilig schooljaar 

!   
 

Om de veiligheid van de schoolomgevingen te vergroten, voerde de gemeente 

Aalter enkele ingrepen uit.. Het gaat om ingrepen die vooral wat ruimte geven aan 

kinderen, ouders die te voet of met de fiets naar school komen. Het 

gemeentebestuur is zich bewust van de noodzaak aan verkeersveiligheid rondom 

de scholen. 
  

Net als de voorbije jaren controleert het bestuur de schoolomgevingen voor de start van het schooljaar. Er 

wordt daarbij vooral gekeken naar de staat van de belijning van het wegdek en de goede zichtbaarheid van 

de verkeersborden. Aalter Proper zorgt er ook voor dat de schoolbuurten netjes zijn. 

 

Daarnaast rolde Aalter zijn circulatieplan uit op 1 september. De zone 30 wordt gevoelig uitgebreid. Ook 

voeren we heel wat fietsstraten in waarbij de zwakke weggebruiker voorrang heeft op het gemotoriseerd 

verkeer (Spoorweglaan, Loskaaistraat, deel Kouter, Maria-Middelareslaan, deel Sint-Gerolflaan, deel 

Brouwerijstraat, Nonnekensweg, IJzeren Hand, deel Kerkstraat). Meer info vindt u op 

www.aalter.be/circulatieplan 

  

Eveneens zal de politiezone blijven inzetten op verkeersveiligheid rond de schoolpoort en worden er agenten 

ingezet om ondersteuning te bieden. Ze zorgen er mee voor dat de in- en uittocht veilig verloopt. 

  

Het lokaal bestuur heeft gekozen  om lid te zijn van het Octopusplan. Onze school 

maakte zich alvast lid ! Octopus stimuleert en ondersteunt kindvriendelijke en 

gezonde schoolomgevingen. Meer info op www.octopusplan.be. 
 

Als school nodigen we onze ouders en leerlingen graag uit om zoveel als mogelijk 

met de fiets of te voet naar school te komen. Wanneer dat niet mogelijk is door de 

leeftijd van de kinderen, door tijdsgebrek of de afstand, dan hebben we daar 

uiteraard begrip voor. Toch hopen we dat we met z’n allen een stap durven nemen 

in de richting van een verkeersveilige en gezonde schoolomgeving, in het belang 

van onze kinderen. 
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Voor wie de auto toch nodig blijft, kan u gebruik maken van de parking ter hoogte 

van de kerk. U kan uw kind ofwel van daaruit zelf te voet laten gaan naar school of 

toch begeleiden tot aan de school. 
 

Mocht u merken dat er situaties opduiken die toch niet zo veilig blijken te zijn, mag 

u mij dat gerust melden. We nemen die punten dan mee in het overleg met het 

gemeentebestuur. Heeft u bijkomende vragen , aarzel niet om contact op te nemen 

met de school. 

 

De Strapdag gaat door op 17 september 2021. 

Op deze verkeersveilige dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar 

school. De auto blijft aan de kant! 

Dat zorgt voor minder auto’s aan de poort en in de schoolomgeving. 

Goed voor de veiligheid en het milieu en de luchtkwaliteit. 

Word een echte Strapkampioen! 

Bijna 1000 scholen en 150 gemeenten schreven al in. 

WIJ DOEN MEE !!#Strapdag #stappen #trappen 

Word een echte Strapkampioen! 
 

Ontdek waarom je de Strapdag niet mag missen. 

Jij komt toch ook te voet of met de fiets op 17 september ?! 

https://www.youtube.com/watch?v=_MYCo9aOFGM 
 

Tot slot wens ik onze kinderen en ouders een fijn en vooral veilig nieuw schooljaar 

toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stefanie Van den Bussche 

directeur Taborschool Lotenhulle 

 
 

LET OP  : we gaan voor fluo 

 

Alle kinderen van de lagere school en ook de kleuters dragen een fluohesje om ‘goed gezien’ te 

worden in het verkeer onafhankelijk als men te voet, per fiets of met de wagen is.  

Alle kinderen die nieuw zijn, kregen een nieuw fluohesje. De andere kinderen kunnen hun vorige 

hesje inruilen voor een groter exemplaar indien het te klein geworden is. Een eigen fluohesje 

dragen is toegelaten.  

mailto:schoollotenhulle@taborscholen.be
https://taborlotenhulle.op-weg.be/
https://www.youtube.com/hashtag/strapdag
https://www.youtube.com/hashtag/stappen
https://www.youtube.com/hashtag/trappen
https://www.youtube.com/watch?v=_MYCo9aOFGM

