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WIJZIGING SCHOOLPOORTEN VANAF DINSDAG 12 OKTOBER 2021!!!
Lieve ouders,

Gisteren kregen wij van Tennisclub Berkenbos officiële berichtgeving dat er op dinsdag 12 oktober 2021 werken van start
gaan op hun parking. We zijn heel dankbaar dat wij hun parking tot op heden mochten gebruiken. Omdat de veiligheid
van de kinderen niet gegarandeerd kan worden tijdens de werken, passen we onze breng- en afhaalmomenten een
beetje aan.

Grote poort
- Al de fietsers van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar.
- Kinderen van het 4e leerjaar.
- Kinderen van het 5e leerjaar.
- Kinderen van het 6e leerjaar.

Parkeren kan op de parking van het Sint-Franciscuscollege
of op de parking van Ontmoetingscentrum Ons Huis.

Eet je zoon of dochter 's middags thuis?
Dan mag je hem/haar 's middags aan de grote schoolpoort ophalen.

Poortje aan de achterzijde van Ontmoetingscentrum ‘Ons Huis’.
- Kinderen van het 1e leerjaar.
- Kinderen van het 2e leerjaar.
- Kinderen van het 3e leerjaar.

Parkeren kan op de parking van Ontmoetingscentrum Ons Huis.

Eet je zoon of dochter 's middags thuis?
Dan mag je hem/haar 's middags aan de grote schoolpoort ophalen.

Poortje aan de tennis.
GEEN toegang!
Parkeren kan NIET MEER op de parking van de tennis.

Wat met meerdere kinderen?
De poort van jouw oudste kind, dat naar onze school gaat, is van kracht.

Bijvoorbeeld:
Je hebt een zoon in het derde leerjaar en een dochter in het vijfde leerjaar.
Je dochter is het oudste. Je zet je kinderen ’s ochtends af aan de grote poort. ’s Avonds haal je je kinderen op aan de
grote poort.

VLS BERKENBOS

Mijn kind moet naar Kleuterschool Pagadder/ De Droomboom/ de opvang?

De juffen en meesters van VLS Berkenbos zorgen ervoor dat je zoon of dochter op een veilige manier op locatie geraakt!
Er is te allen tijde toezicht!

Na schooltijd verzamelen wij zoals steeds in rijen onder het afdak. We vertrekken via het kleine poortje aan de zijkant van
de sporthal. Onder begeleiding steken de kinderen de straat over en volgen het pad tussen het cafétaria van de sporthal
en de haag. Daarna steken we over naar het voetpad van de Pastoor Paquaylaan en houden we rechts aan richting
De Droomboom. Via De Droomboom verzamelt iedereen onder het afdak van Kleuterschool Pagadder,
klaar om opgehaald te worden door de (groot)ouders of opvang.

Tip:
Heb je thuis nog een fluohesje liggen? Doe je zoon/dochter dit aan en maak hem/haar zichtbaar in het verkeer.
Ieder kind ontving een fluohesje om rond zijn/haar boekentas te hangen. Haal dit uit de kast en trek het over de
boekentas van je zoon/dochter.
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Hierbij nogmaals een warme oproep om aandacht te hebben voor het volgende:
- Matig je snelheid!
Rijd stapvoets wanneer je de parking van ontmoetingscentrum Ons Huis betreedt,
of wanneer je naast de sporthal de weg neemt.

- Parkeren doe je op een parkeerplaats.
Kijk goed waar je mag parkeren. Dit wordt aangegeven door lijnen.
De zone voor onze schoolpoort is geen parkeerplaats. Ook niet om je zoon of dochter snel af te zetten.
Laat steeds voldoende afstand om voetgangers en fietsers veilig door te laten.

- Opletten geblazen wanneer je een parking op- of afrijdt.
Kinderen durven al eens achter auto's doorlopen, zonder dat jij dit ziet.
Kijk als autobestuurder steeds goed en wacht even alvorens je een manoeuvre uitvoert.
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Laat je kind niet uitstappen wanneer je auto nog op de rijbaan staat!
Dit is levensgevaarlijk.
Op deze manier hinder je andere voertuigen, fietsers, voetgangers én breng je je kind in gevaar!

- Begeleid je kind naar de schoolpoort én weer naar huis.
Wanneer jij je kind aflevert aan de schoolpoort, ben je er zeker van dat je zoon/dochter veilig én in goede handen is.
Wanneer jij je kind na schooltijd aan de schoolpoort afhaalt, krijg je datzelfde gevoel.
Een volwassen persoon is bovendien voor een autobestuurder meer zichtbaar dan het gestalte van een kind.
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Maak je kind zichtbaar.
Laat je zoon/dochter een fluohesje dragen.

Op naar een veilige schoolomgeving!
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