Afsluiting ‘Op Fietse naar school’
Op vrijdag 8 juli vond het slotevenement plaats van de campagne ‘Op Fietse naar school’. Sinds
september 2015 zijn scholen bezig geweest om diverse activiteiten te organiseren om de fiets als
vervoersmiddel te profileren. Tijdens dit feestelijke slotevenement werd bij RTV Drenthe de
winnende school bekendgemaakt, deze school mag een jaar lang het predicaat ‘De fietsschool van
Drenthe 2015-2016’ dragen.
De jury heeft op basis van de aangedragen bewijslast deze drie scholen genomineerd:
 OBS de Lindelaar uit Westerbork
 OBS De Elsakker uit Westervelde
 CBS De Vaart uit Hoogersmilde
De leerlingen werden ontvangen door Lizzie en Lejo. Daarna namen de leerlingen plaats en kregen
ze een hapje en een drankje. Ondertussen waren er een steward en stewardessen die aan de
leerlingen vroegen of ze veilig zijn aangekomen en natuurlijk de vraag hoe ze hier zijn gekomen.

Lizzie is de leerlingen aan het ontvangen, die genieten van een verdiend broodje.

Bewegen is gezond, daarom een warming-up voordat de prijsuitreiking begint.

Nadat de leerlingen hun maag weer vol hadden werden ze naar de tribune verwezen. Hier vond een
fietsquiz én een fietswedstrijd plaats. Lizzie en Lejo stelden vragen aan de leerlingen. Is het
antwoord ‘ja’ dan moesten de leerlingen gaan staan, bij ‘nee’ moesten ze logischerwijs gaan zitten.
De drie overgebleven winnaars deden een fietswedstrijd wie het snelste kon fietsen.

Lizzie en Lejo heten de leerlingen nog een keer van harte welkom, ondertussen doen ze en
spectaculair dansje.

De leerlingen worden aan de tand gevoeld door middel van een fietsquiz.

Alles geven om de snelste fietser te zijn!

Uiteindelijk kwam daar hét moment, dé prijsuitreiking! Deze eer was weggelegd voor gedeputeerde
Tjisse Stelpstra. Na lang de spanning te hebben opgebouwd was daar, na lang wachten, het
verlossende woord. ‘De winnaar, die het predicaat ‘fietsschool van Drenthe 2015-2016’ een jaar lang
mag dragen, is… O.B.S. De Lindelaar uit Westerbork!!

Het moment is uiteindelijk daar! Gedeputeerde Tjisse Stelpstra doet de prijsuitreiking, spannend!
Uit het juryrapport kwam naar voren dat OBS de Lindelaar heeft laten zien dat fietsen onderdeel
uitmaakt van gestelde leerdoelen. Er is duidelijk zichtbaar gemaakt wat belangrijk is in het
verkeersplan. Uit de bewijslast blijkt dat de school het serieus heeft aangepakt. Als kers op de taart
kwam dit jaar ook de Sint op de bakfiets naar school in combinatie met een wedstrijd ‘zebrapad
oversteken’. Een mooi affiche in het kader van ‘Op Fietse naar school’.

O.B.S. De Lindelaar is de ‘fietsschool van Drenthe 2015-2016’!
Naast het predicaat wonnen zij óók nog een Gouden Fiets! Naast de verplichte fotomomenten was
er nog een verrassing voor alle scholen. Zij kregen namelijk een rondleiding door de studio’s van RTV
Drenthe. Sommige leerlingen mochten in de radio-uitzending komen! De leerlingen gingen natuurlijk
niet met lege handen terug naar school. Als laatste werden tasjes uitgedeeld met diverse gadgets
erin.

Na afloop kregen alle leerlingen een rondleiding door de RTV Drenthe studio’s.

Natuurlijk mag de TV-studio niet ontbreken.

En dan kom je op de valreep ook nog op de radio, wat een topdag!
Het was een zeer geslaagd evenement, dat ook terug te zien is in de foto’s.

