
 

  Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen 

 

 

 

 Amsterdam, 4 december 2013 

Vuurwerkincidenten en het voorkomen daarvan 

131204  

Febe Deug 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hoewel we nog even verwijderd zijn van de jaarwisseling willen we graag onze regels en handelwijze rond 

vuurwerk extra onder uw aandacht brengen. Af en toe steken kinderen al wat vuurwerk af. We willen graag 

uw hulp inroepen om onveilige situaties in en rond de school te voorkomen. 

 

Het in het bezit hebben en het afsteken van vuurwerk is simpelweg niet toegestaan buiten de vastgestelde 

dagen rond de jaarwisseling.  

Wij vragen u heel concreet op te letten de komende weken of uw kind in het bezit is van vuurwerk. Laat uw 

kind weten dat wij het in bezit hebben en afsteken van vuurwerk direct streng aanpakken.  

De politie zal altijd worden ingeschakeld als we op de hoogte zijn wie vuurwerk bij zich heeft of 

heeft afgestoken. We vragen uw medewerking, omdat u mogelijk het bezit van vuurwerk sneller kunt 

signaleren en dus ook kunt voorkomen. 

 

Afsteken van vuurwerk lijkt vaak onschuldig, maar het is gevaarlijk. Het roept ook bij veel leerlingen en 

docenten een gevoel van onveiligheid op. Bovendien is het een overtreding van de wet en dus een 

strafbaar feit. Het afsteken van vuurwerk is in Nederland wettelijk maar in een heel beperkte periode 

toegestaan. Uiteraard nooit in de school of in de omgeving van de school. Belangrijker echter dan dat het 

niet is toegestaan, is het feit dat we de veiligheid in en om de school willen continueren. Daarom geven we 

binnenkort op school in de lessen ook aandacht aan de gevaren van vuurwerk.  

 

Wij doen er alles aan om een prettig en veilig leerklimaat te realiseren. We verwachten dat iedereen in de 

school daaraan bijdraagt en we hopen natuurlijk ook op uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Febe Deug, adjunct-directeur 

 

Tenslotte uw aandacht voor het volgende: Als u uw kind afwezig meldt bijv. wegens bezoek 

aan tandarts of dokter, meldt dan deze reden ook expliciet als u mailt of de voicemail inspreekt. 

Ook horen we graag hoe laat we de leerling weer op school kunnen verwachten.  

 


