VBS Grotenberge
Ken jij de veiligste
route naar school?
Deze kaart maakt je wegwijs langs zoveel mogelijk veilige
routes naar school. Op deze routes moet je even goed
opletten als op elke andere weg! Zoek op de kaart waar
jouw route vertrekt. Op elke route liggen een aantal
aandachtspunten. Op de achterkant van deze kaart kun
je per punt lezen waar je op moet letten. De routes zijn
aangegeven richting school. Staat jouw route er niet bij?
Teken ze zelf in en bespreek met je ouders of in de klas
waar je op moet letten.

Legende

VU: Stad Zottegem – Matthias Diependaele , Gustaaf Schockaertstraat 7 – 9620 Zottegem

School

Gele route
Zijroute

Opgelet

Groene route
Oranje route

Kerk
Zijroute
Zwembad

Blauwe route

Sportterrein

www.octopusplan.info

G RO E N E RO U

G E L E RO U T E
Deze route vertrekt op de Gentse Steenweg en
sluit aan bij de groene route.
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Als fietser heb je
voorrang. Let steeds goed
op dat je gezien wordt
door het aankomende
verkeer.

Fiets

TE

B L AU W E R O U

Deze route vertrekt in de Leenstraat.
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O R A N JE RO U

De route start in de Kastanjelaan en loopt via de
Bevegemsevijvers naar de Grotenbergestraat en
daarna verder naar school.
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Dit is een groot kruispunt.
Als fietser steek je over via
de fietsoversteekplaatsen
aan de verkeerslichten. Als
voetganger steek je over via
het zebrapad. Houd rekening
met de verkeerslichten.

Steek de Genste Steenweg
over. Let goed op! Pas de
voorrangsregels toe.
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Sla rechtsaf naar
Warande. Steek tijdig
je arm uit. Pas de
voorrangsregels toe.

Sla rechtsaf naar de
Grotenbergestraat.
Let goed op! Pas de
voorrangsregels toe.
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Deze route vertrekt op de Gentse Steenweg, via
de Parkstraat naar de Grotstraat. De route sluit
aan bij de blauwe route.
De oranje zijroute start in de Tweekerkenstraat.
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Sla even linksaf naar de
Godveerdegemstraat
om direct weer naar
rechts af te slaan naar de
Doolstraat. Geef voorrang
aan het verkeer op de
Godveerdegemstraat.

Sla linksaf naar de
Parkstraat. Steek tijdig
je arm uit! Pas de
voorrangsregels toe.

in orde?

Verplicht
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’s Nachts of wanneer het zicht
beperkt is tot 200 meter, moet je
fietsverlichting hebben. Een goed
werkend geel of wit licht vooraan en
goed werkend rood licht achteraan.
Deze lichten mogen knipperen. Je mag
deze lichten op jezelf bevestigen zoals
op je jas of boekentas, maar vergeet
ze niet mee te nemen. Beter zijn vaste
lichten op je fiets.
Denk ook aan je fietshelm en fluovest!
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• De school moedigt het STOPprincipe aan. Dit letterwoord staat
voor Stappen, Trappen, Openbaar
vervoer en Privévervoer.
• Als we ons verplaatsen overwegen
we eerst of dit te voet kan. Als dit
geen optie is nemen we de fiets of
het openbaar vervoer. Pas in laatste
instantie nemen we de auto
(privévervoer).

