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          20 juni 2022 
 
Betreft: Tekenwedstrijd “Ga toch fietsen!” 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
De verkeersveiligheid rondom de locaties van De Springschans, De Kajuit, Solidoe en BORUS in 
Meerwijk vraag permanent aandacht. Meerwijk is een autoluwe woonwijk en dat is enerzijds prettig 
als woonomgeving maar anderzijds zorgt dit ervoor dat de bereikbaarheid van de basisscholen, het 
kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal met de auto niet ideaal is. 
Uithoorn kent gelukkig veel fietspaden en de fiets is dan ook een veilig en gezond alternatief voor 
een groot deel van onze leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). 
 
Sinds een aantal maanden staat de verkeersveiligheid rondom de Eendracht hoog op de agenda van 
niet alleen de scholen aan de Eendracht maar ook bij de politie en de Gemeente Uithoorn. Dit met 
als resultaat dat er grote banners hangen aan de hekken rondom de Eendracht waarin u wordt 
gevraagd zoveel als mogelijk lopend op met de fiets naar school te komen. 
 
Ook vanuit het Sportakkoord Gemeente Uithoorn wordt het fietsen met en door kinderen 
gestimuleerd; er is een hele leuke tekenwedstrijd voor de leerlingen…met als prijs: de tekening op 
een banner gedrukt en zichtbaar voor iedereen die hier langskomt! Lees dus even verder! 
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Nederland is een fietsland. Toch stappen kinderen steeds minder vaak op de fiets. Dat is echt jammer, 
want fietsen is juist heel goed voor kinderen! Daarom willen we het fietsen naar school meer 
stimuleren. 
Een aantal voordelen van naar school fietsen: 

1. Bewegen is gezond! 

2. Fietsen maakt kinderen zelfstandiger. 

3. Kinderen doen verkeerservaring op en krijgen verkeersinzicht. 
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4. Fietsen is beter voor het milieu dan met de auto gaan. 

5. Ouders hoeven niet op zoek naar een parkeerplek. Minder auto’s zorgen voor een veiligere 

situatie rondom de school. 

Genoeg redenen dus om het naar school fietsen extra onder de aandacht te brengen. De kinderen zelf 
staan daarbij uiteraard centraal. Hoe zien zij zichzelf op een gezonde en verstandige manier naar 
school komen? Op de fiets, of misschien wel op de step of lopend? Maak een zo mooi mogelijke 
tekening hiervan. De leukste en mooiste tekeningen zullen op banners gedrukt worden die na de 
zomervakantie rondom de scholen worden opgehangen. Hoe leuk is het om al fietsend langs je 
eigen tekening te komen! 
 
UITERSTE INLEVERDATUM: vrijdag 1 juli bij de je eigen leerkracht of de administratie (Nathalie) 
 
Vergeet niet op de tekening jouw naam, groep en school te zetten!!!  
 
We hopen op veel inzendingen!  
 
 
Het Team van De Springschans 
 
 
Froukje Wegman, huisarts 
Corien Baijens, kinderfysiotherapeut 
Dit is een project vanuit het Sportakkoord gemeente Uithoorn 

 


