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Busleyden Atheneum neemt deel aan de verkeersvrije week. Campus Botaniek
(Augustijnenstraat 92 in Mechelen) organiseert op vrijdag 16 september een STRAPdag met picknick en animatie

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM ORGANISEREN
GROTE PICKNICK IN AUGUSTIJNENSTRAAT
Vrijdag 16 september komen zoveel mogelijk leerlingen en studenten van
campus Botaniek van het Busleyden Atheneum te voet of met de fiets naar
school.
“Wij
organiseren
dan
een
STRAP-dag.
Met
een
fietsbehendigheidsparcour, een tuimelauto en een workshop met
dronkenmansbrillen willen we onze leerlingen bewust maken van het belang
van verkeersveiligheid”, zegt Stefaan Croonen, directeur van Busleyden
Atheneum-campus Botaniek.
Busleyden Atheneum - Campus Botaniek neemt deel aan de verkeersvrije week. De
school organiseert op vrijdag 16 september een STRAP-dag. Het is de bedoeling dat
zoveel mogelijk leerlingen en personeelsleden tijdens de STRAP-dag te voet, met de
fiets of eventueel met het openbaar vervoer naar school komen.
“De Augustijnenstraat wordt tussen 9 uur en 15u30 afgesloten voor alle verkeer.
Tijdens de middagpauze van 12 tot 13 uur picknicken we met de hele school,
ongeveer 700 leerlingen en studenten, op straat. Er is ook allerlei animatie. De
leerlingen brengen bijvoorbeeld zelf ballen, springtouwen, hoepels en ander
spelmateriaal mee. De leerlingenraad verkoopt ijsjes en de studentenraad van de
afdeling HBO5 Verpleegkunde hotdogs.”
Tijdens de STRAP-dag
verkeersveiligheid.

worden

de

leerlingen

gesensibiliseerd

aangaande

“Zo voorzien we onder meer een parcours met fietsproeven op, over en tussen
hindernissen door. Een tuimelauto laat de leerlingen ervaren dat het dragen van een
gordel nuttig is en hun leven kan redden bij een ongeval. En de workshop met de
dronkenmansbrillen maakt hen op een speelse manier bewust van het effect en de
risico’s van alcoholintoxicatie”, zegt Stefaan Croonen.
Voor de journalist:
We nodigen u van harte uit om de sfeer te komen opsnuiven. Voor meer info kan u contact opnemen
met Stefaan Croonen, directeur Busleyden Atheneum-campus Botaniek, tel. 0479-81.42.83.
Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.600 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het

GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

