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VOOR BEREN 
OP DE WEG!

Kies je vervoermidDel en 
vind de weg naar school

JE BENT OP SCHOOL 
aangekomen!

Een initiatief van samenwerkende basisscholen en Gemeente

Geef je op… en gun jullie gezin af en toe 

zo’n ‘Lekker Anders Dag’ ! Want dan is 

samen naar school gaan extra leuk!



Met je kind naar school - het blijft bijzonder. 
Die tocht, dat laatste moment samen, voordat
ze aan hun ‘eigen’ dag beginnen.

Als ouder wil je het niet missen. Ook al is het thuis en rond 
school vaak een heel gedoe. Met drukte, met auto’s, met 
haast. Het hoort er gewoon bij. Toch?

Ook onze school doet mee aan ‘Lekker Anders Dag’. Een initiatief dat inspireert, ideeën biedt en ons 
allemaal uitdaagt om bewuster te kiezen. Hoe komen we naar school vandaag en hoe maken we die 
tocht net even anders? Op Lekker Anders Dag is samen naar school gaan éxtra leuk. Zodat wegbrengen 
bijzonder blijft, het hele jaar door, elk seizoen weer, voor iedereen op en rond school.

Volop inspiratie en eerste ideeën vind je op www.lekkerandersdag.nl en straks ook in de
speciale Lekker Anders Dag tas, gratis voor iedereen die zich aanmeldt!

Zeg ’t maar: wat maakt zo’n gewone dag jullie Lekker Anders Dag?

ook wij gaan het af en toe anders doen, 
op onze eigen Lekker Anders Dag!

Aanmelden kan digitaal, via www.lekkerandersdag.nl. Daar vind je ook  meer informatie 
én inspiratie voor jullie Lekker Anders Dag, voor elk seizoen van het jaar.

Heb je nog vragen? 
Stel ze ons via het speciale Whatsapp-nummer 06-18538395 of via info@lekkerandersdag.nl
Vermeld dan wel even je naam en school, zodat we je zo direct mogelijk kunnen helpen.

Ja

Stel je voor dat we het samen af en toe ánders 
doen, laten we zeggen één keer per seizoen. En het 
onderweg al extra leuk en spannend maken. Die 
gezonde afwisseling, op dagen dat het jou ook prima 
uitkomt. Want je spreekt gewoon zelf af, samen 
met je kind(eren): op die dag gaan we ánders naar 
school.  

Op zo’n Lekker Anders Dag geef je er met kleine 
dingen al gauw je eigen draai aan. Met wat extra tijd 
en aandacht voor elkaar. Dat is niet alleen leuk voor 
de kinderen, het is ook goed nieuws voor iedereen 
die graag naar onze school komt. Want op Lekker 
Anders Dag helpen we meteen mee om iets te doen 
aan de verkeersdrukte rondom school. 

Alles voelt anders. 
Alles voelt anders. Op jullie Lekker Anders Dag.

Op jullie Lekker Anders Dag.

‘Mooi, we hebben alles voor Lekker Anders Dag – en nu?’
• Pak thuis de Lekker Anders Dag-kalender erbij en 

inplannen maar… 
• En omdat elk seizoen anders is, verdient eigenlijk elk 

seizoen wel jullie eigen Lekker Anders Dag
• Plak samen de speciale stickers op ‘jullie’ dagen dat 

je het eens anders gaat doen
 

‘We hebben ons opgegeven! Wat nu?’
• Jullie krijgen een bevestiging van de aanmelding
• Op school halen jullie de special Lekker Anders Dag tas op

• Met coole attributen om jullie te inspireren op jullie 
Lekker Anders Dagen

‘Wat gaan we eigenlijk ANDERS doen?’
• Dat bepaal je helemaal zelf, als het maar JULLIE dagelijkse tocht naar school anders maakt 

• In de herfst bouw je onderweg wat spannende dingen in, samen met je kind(eren). Zoals een 
speurspelletje (hoeveel oranje pompoenen zie je, of hoeveel regenplassen tel je?)

• In de winter, als je misschien vaker met de auto gaat, kies dan toch ‘ns voor de fiets of parkeer 
wat verder weg en loop het laatste stukje met je mooiste, gezelligste muts op– misschien lopen 
er wel wat vriendjes of vriendinnetjes mee!

• In de lente versier je de fiets fleurig met voorjaarsbloemen. 
• En in de zomer neem je een ander route… langs de ijscoman! 

• Voor meer tips en ideeën ga je naar www.facebook.nl/LekkerAndersDag
 
‘Zo maken we de tocht naar school meteen ook extra spannend voor de kinderen?’
• Klopt, want voor hen voelt het al gauw ‘anders’ en avontuurlijk
• Bovendien: ze mogen iedereen laten ZIEN dat dit jullie Lekker Anders Dag is

• Met de speciale Lekker Anders Dag attributen
• En door altijd iets in het ORANJEORANJE aan te trekken of om te doen

 
‘Goed dat straks iedereen op onze school mee doet!’ 
• Zeker mooi nieuws, want als we met z’n allen af en toe anders naar school komen,  

doen we samen meteen iets aan de verkeersdrukte rondom school  
• En dus blijven we ook vanuit onze school volop aandacht vragen voor dit initiatief 

• Online, met jullie verhalen en tips  
• En ‘live’, met  thema-evenementen vanuit school, voor iedereen die wil  

dat brengen zo bijzonder blíjft!

‘We parkeren nu iets verder weg. Dat laatste stuk lopen we gezellig samen.’

‘Morgen gaan we eens lekker trappen 
– en komen nog eerder aan ook.’

SMILE! ‘Al lopend doen we kleine spelletjes: 
hoeveel vogels tel jij?’


