Toestemmingsformulier voor fietsen tussen school en BSO Zwaluwen
Naar BSO Zwaluwen fietsen wij op de fiets, onder begeleiding van de pedagogisch
medewerkers van BSO Zwaluwen. Met dit formulier vragen wij uw toestemming voor het
fietsen. Wij hebben onderstaande afspraken gemaakt, die nodig zijn om het vervoer veilig
en soepel te kunnen laten verlopen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en akkoord.
De afspraken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uw kind fietst onder begeleiding van de BSO, dus niet alleen.
Voor- en achteraan en soms in het midden fietst een pedagogisch medewerker.
De pedagogisch medewerkers dragen bij het fietsen een geel veiligheidshesje.
Uw kind draagt tijdens het fietsen een oranje veiligheidshesje.
Uw kind rijdt op een veilige fiets met goede remmen, snelbinders en/of fietstas voor vervoer van
de eigen schooltas, een goed slot en werkende verlichting.
Uw kind ondertekent het formulier met fietsregels en houdt zich daaraan.
Bij slechte weersomstandigheden (harde wind-, regen-, of sneeuwbuien) wordt er niet gefietst,
maar gelopen.
Uw aanvullende voorwaarde(n):…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

FIETSREGELS voor uw kind(eren) / de meefietser(s)
•
•
•
•
•
•
•

Je luistert naar de aanwijzingen van de groepsleiding.
We fietsen twee aan twee, waar het smal is fietsen we achter elkaar.
Kletsen mag, maar alleen met je fietsmaatje.
Rugzakken mogen op de rug, alle andere tassen worden opgeborgen in je fietstas of achterop
onder de snelbinders.
Als je een fietshelm hebt meegekregen van je ouders doe je deze op.
De groepsleiding neemt uiteindelijk de beslissing (als dat nodig is) naast wie je fietst.
Bij heel slecht weer lopen we in plaats van fietsen .

TOESTEMMING VOOR HET ZELFSTANDIG VAN HET SCHOOLPLEIN OM 18.15UUR NAAR HUIS FIETSEN:
O Ja
O Nee
TOESTEMMING VOOR HET ZELFSTANDIG VAN DE BSO NAAR HUIS FIETSEN:
O Ja, mijn kind mag om …………uur zelfstandig naar huis.
O Nee
Ik geef hiervoor als ouder toestemming: d.d. ……………………….
Naam en handtekening
………………………………………………………………………………………………….
Ik zal mij als BSO kind houden aan de fietsafspraken
Naam en handtekening
………………………………………………………………………………………………….

