Toegang tot de school na de paasvakantie

Beste ouders
Tijdens de spitsuren kunnen wij onvoldoende rekenen op politietoezicht op de parkings
nabij de school om de verkeersveiligheid te ondersteunen. Daarom zijn we
genoodzaakt de toegang tot de school te verleggen. Na de paasvakantie gebruiken
we opnieuw vooraan onze bruine voordeur als toegang.
Brengen van de kinderen
Kleuters nemen afscheid bij de deur. Ze worden opgewacht en tot op de
kleuterspeelplaats gebracht.
Kinderen van de lagere school komen eveneens langs de voordeur binnen.
Fietsers parkeren hun fiets in de overdekte fietsenstalling en komen bij voorkeur naar
school via de doorgang van de grot. Deze weg is voor kinderen zonder begeleiding
veiliger dan via de parking De Berken. We ontlasten de parking van de grot door
voortaan het gemotoriseerd vervoer naar de Kleitkalseide te sturen. We adviseren om
de parking van De Berken zo min mogelijk te gebruiken door het beperkt aantal
plaatsen en de onveilige situaties die ontstaan.
Dank om tijdig uw kind(eren) naar school te brengen!
Afhalen van de kinderen
Voortaan horen we vijf minuten voor het einde van de lessen enkele korte belsignalen.
Dit verwittigt ons om tijdig onze rangen te vormen. De lessen eindigen effectief om
11:40/15:35 en op woensdag om 12:05.
Kleuters: bij het belsignaal mag u de voordeur openen en vastmaken met de haak.
Kleuters worden afgehaald in de nieuwbouw. U verlaat de school weer via de
voordeur.
Lagere school: de rijen worden gevormd:
-

Fietsersrij: de zwarte poort achteraan wordt enkel voor de fietsersrij gebruikt. Op
andere tijdstippen is deze toegang gesloten. Onder begeleiding gaan de
kinderen naar de fietsenstalling. Ze worden begeleid naar het zebrapad in de
Kleitkalseide (ter hoogte van De Spar) om over te steken.

-

Rij richting grot of richting zebrapad Kleitkalseide (ter hoogte van De Spar):
onder begeleiding gaan de kinderen naar buiten.
Kinderen die afgehaald worden: onder begeleiding gaan de kinderen naar
buiten waar ze door u worden opgewacht. Of zij kunnen op de speelplaats
wachten wanneer u intussen uw kind(eren) in de kleuterschool ophaalt.
Gezien de verkeersdrukte rondom de school raden we aan uw
kind(eren) zoveel mogelijk onder begeleiding naar school te
brengen en af te halen. Maak goede afspraken met uw
kinderen welke weg zij naar huis volgen of waar jullie elkaar
tegemoet komen. Als ieder zijn steentje bijdraagt en zich als
heer/dame in het verkeer begeeft, creëren we een
verkeersveilige schoolomgeving.

Vriendelijke groet
Directieteam en leerkrachten

