
Ouders en kinderen Freinetschool De Loods
betogen op laatste schooldag voor propere
lucht

Op de laatste schooldag komen de leerlingen van Freinetschool De Loods in de

Patrijsstraat samen met hun ouders op voor meer propere lucht in en rond de

school. Met deze betoging schaart de school zich achter de actie van het collectief

'Filter Café Filtré', die opkomt voor betere luchtkwaliteit rond scholen.



Aan de achterdeur van Freinetschool De Loods in de Patrijsstraat ligt één van de drukste wegen:

De Port Arthurlaan. De wijk slikt zwaar (vracht)verkeer en structurele files. Daarom besloten

enkele ouders om zich aan te sluiten bij de burgerbeweging 'Filter Café Filtré'. Vijf vrijdagen

lang hebben ze met hun acties hun eisen kracht bijgezet: een maximale grens van 20μG/M3

stikstofdioxide in alle scholen.

 

Op vrijdagochtend 29 juni wordt de Patrijsstraat afgesloten tussen 8u10 en 8u30 en gaan alle

kinderen tussen 8u30 en 9u15 met hun ouders wandelen rond het schoolgebouw (Patrijsstraat -

Pauwstraat - rond punt - Port Arthurlaan - Vorkstraat). Met bellenblazers, maskers, plakkaten

en fluojasjes wordt het een bonte betoging. De leerlingen en ouders eisen zo niet alleen meer

aandacht voor luchtkwaliteit en verkeersveiligheid rond de eigen school, maar ook voor alle

andere scholen.



Informatie

Karen Soens, ouder Freinetschool De Loods, gsm. 0484 78 10 61, e-mail

karen@debosduif.com

Els De Latter, Leerkracht De Kajuit (1e graad), Freinetschool De Loods, Patrijsstraat 12, 9000

Gent, tel. 09 251 06 61, e-mail els.delatter@onderwijs.gent.be
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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