
 

VEILIG NAAR SCHOOL 
 

 
 

GEMACHTIGD OPZICHTERS (GO’s) 
 
Een gemotiveerd team van 4 GO’s neemt, sinds het vertrek van Guido  
vorig jaar, de veiligheid bij de oversteek aan onze school ter harte. 
Zij proberen er, wanneer mogelijk, te staan om de veiligheid van jullie 
kinderen én hun begeleiders te garanderen. 
 
De school zorgt voor voldoende opvangmogelijkheid vóór en na de 
schooluren, waardoor er geen tijd meer vrijgemaakt kan worden voor 
de oversteek door het lerarenteam. 
 
Het oudercomité (en de school) dankt deze ouders / grootouders voor 
hun inzet en engagement!! 
 
 
 
 

OM DE VEILIGHEID VAN ONZE KINDEREN EN UZELF TE VERHOGEN! 
 

 Rijdt niet te snel (30!!). 

 Geef voetgangers en fietsers voorrang. 

 Geen GSM achter het stuur. 

 Volg de instructies van de GO’s: steek over op het zebrapad waar het verkeer geregeld 

wordt! 

 Fietsers stappen af voor de oversteek aan het zebrapad. 

 Parkeer niet dubbel en ook niet op de voet- en fietspaden. 

 Parkeer niet waar de schoolbus moet passeren en stoppen! 

 Volg het voet- en fietspad naar de school en loop niet tussen de geparkeerde wagens. 

 

 STOP TEN ALLE TIJDE VOOR DE OPZICHTERS EN BRENG HEN NIET IN GEVAAR. ZIJ 

STAAN ER VOOR DE VEILIGHEID VAN JULLIE KINDEREN! 

 

OPROEP: STEL JEZELF KANDIDAAT! 
 
Wij danken alle mensen die reeds bijdragen aan de veiligheid en zich verantwoord in het verkeer 
begeven. 
 

Maar wij zoeken nog ouders / grootouders die het team van GO’s willen vervoegen!! 
Om je aan te melden of met vragen kan je terecht bij de GO van dienst, het 
oudercomité (TiTaTovenaar.oc@gmail.com), de leerkrachten of het secretariaat van de 
school. 
 

Een warm dank u wel van onze GO’s: Els, Claudia, Stephano, Corry, het oudercomité 
en het team van VBS Wegwijs! 

Onze GO’s: 

* zijn toegewijde 
ouders / grootouders 

* doen dit VRIJWILLIG! 

* werken ook nog 
voltijds! 

* volgden een opleiding 
bij de politie 

* zijn bevoegd om het 
verkeer te regelen! 

Oudercomité TiTaTovenaar 
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