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                                                             Turnhout, 11 oktober 2019 

 

Beste ouders 

 

 

De preventiedienst Stad Turnhout organiseert het project 

‘dode hoek en zichtbaarheid’ in het kader van verkeersveilig-

heid. Onze leerlingen van 5A nemen hieraan deel op 

maandagvoormiddag 14 oktober.  

Voor deze leerlingen zal de theorie een opfrissing zijn van de 

les van vorig jaar.  

De les wordt gegeven in een lokaal van de verkeersdienst op de 

Grote Markt. Voor de praktische oefeningen rond ‘dode hoek’ 

staat een vrachtwagen opgesteld op de Grote Markt. 

 

• De verplaatsing naar de Grote Markt maken we met de fiets. 

We vertrekken om 10.00 uur en zijn terug op school rond 

12.20 uur! De leerlingen blijven dus best op school eten. 

• Alle leerlingen moeten hun fluovest dragen!  

• Een fiets meebrengen die in orde is en een fietshelm. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Lut Verheyen, directeur                                             

Juf Carine / juf Els 
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