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Beste ouder(s)/verzorger(s) van klas 1, 

 

Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen organiseert Plein Joure op maandag 7 

november en dinsdag 8 november de jaarlijkse verkeersmarkt voor alle leerlingen uit 

klas 1. Op deze dag komen mensen van VVN (Veilig Verkeer Nederland) en SBV 

(Stichting Bevordering Verkeersveiligheid) naar onze school en gaan met de leerlingen 

aan de slag. Aan bod komen onder andere: afleiding in het verkeer, alcohol en drugs in 

het verkeer en groepsdruk.  

 

Ook vindt op deze dagen de Friese Fiets APK plaats, een fietskeuring op scholen voor het 

voortgezet onderwijs. Dagelijks fietsen grote aantallen leerlingen van en naar school. De 

Friese Fiets APK bevordert dat de leerlingen op een veilige fiets deelnemen aan het 

verkeer. Bovendien wordt hun aandacht weer gevestigd op de verkeersveiligheid. Veilig 

Verkeer Nederland beoogt hiermee het aantal ongevallen van jongeren op de fiets te 

verminderen. 

 

In het belang van de veiligheid van uw kind vragen wij uw medewerking. Bij deze brief 

vindt u een handleiding Fietscontrole met daarop de eisen waaraan een veilige fiets moet 

voldoen. Wilt u samen met uw kind de fiets controleren en eventuele gebreken (laten) 

herstellen? Mocht naar aanleiding van de keuring tijdens verkeersmarkt daartoe 

aanleiding zijn (gebreken aan de fiets), dan wordt u hierover ingelicht. 

 

Het is de bedoeling dat uw kind op de dag van de fietskeuring met zijn/haar fiets 

naar school komt. De fietskeuring voor de leerlingen uit klas 1A, 1B, 1C en 1D vindt 

plaats op maandag 7 november. De fietskeuring voor de leerlingen uit klas 1E, 1F en 1G 

vindt plaats op dinsdag 8 november.   

 

Ik hoop op uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Meine Hoekstra  

Verkeerscoördinator Plein Joure 

 

 

 

 
Bijlage: handleiding Fietscontrole 
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