Stappenplan
Zo organiseer

versierwedstrijd op
je een fiets- en schoen

het schoolplein!

Voorbereiding

Hou de speech: verklaar de speelweek geo-

Informeer de ouders over de speelweek en de

pend! Spoor kinderen en ouders aan om deze

versierwedstrijd door ze de brief te sturen die je

week lopend of fietsend naar school te komen.

vindt onder ‘downloads’.

Vertel dat er een beloninkje is als het lukt. En

Stel een ‘jury’ samen, bestaande uit een

maak de winnaars van de wedstrijd bekend!

aantal leerkrachten en/of ouders.

Na de opening gaan de leerlingen met hun

Zorg voor leuke prijsjes, liefst 1 voor elk leerjaar, en

leerkracht naar de klas en is de eerste meting

koop aparte prijzen voor de fietsen en schoenen.

(zie handleiding Way2Go! Verkeersslang).

Denk aan een fietsbel, fietstoeter of mooie veters.
Wijs iemand aan die een leuke openingsspeech

Tip

voorbereidt, bijvoorbeeld iemand van de directie

Je maakt de opening nog leuker met een

of een leerkracht. In de speech leg je ook het doel

fietsbelconcert. Als iedereen op het schoolplein

van de Way2Go! Verkeersslang uit aan de kinderen

staat, tel je met z’n allen af van 10 naar 1.

en aanwezige ouders.

Dan mogen de leerlingen met hun fietsbel

Informeer leerkrachten en/of vrijwilligers over de

rinkelen! Laat ze minstens 1 minuut rinkelen.

wedstrijd en hun hulp en zorg dat iedereen op tijd is.

Het rinkelen kan willekeurig gebeuren of laat

Regel een geluidsinstallatie (microfoon en speakers)

een van de leerkrachten het ritme aangeven

voor op het schoolplein. Dan kun je muziek laten

waarop er gerinkeld moet worden of organiseer

horen en zijn de speech en prijsuitreiking voor

een rinkel-wave. Laat leerlingen die geen fiets

iedereen goed verstaanbaar.

hebben ook herrie maken, bijvoorbeeld door op
de grond te trappelen of stampen.

Programma
Verdeel het schoolplein in zones per leerjaar en
zorg dat in iedere zone een leerkracht/vrijwilliger

Vragen?

staat die kinderen helpt bij het (tijdelijk) stallen
van hun fiets. Zet een leerkracht/vrijwilliger bij de
ingang van het schoolplein om iedereen de weg te
wijzen (en te complimenteren met hun mooie fiets
of schoenen natuurlijk). Nodig ouders uit om aan
de rand te komen kijken.
Zet een muziekje op en laat de leerlingen in de
juiste zone gaan staan.
De jury loopt langs de deelnemers om de winnaars
te bekijken en op een briefje te schrijven wie de
winnaars zijn.

Neem gerust contact met ons op:
waytogo@verkeersslang.nl
of bel (076) 513 66 00.

