Verkeersveiligheid rondom BS De Wouter
Gezien het feit dat er sinds het begin van dit schooljaar geen brigadiers meer staan bij onze school, vinden wij het erg
belangrijk extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid rondom de school.
Dat onze kinderen veilig op school komen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: zowel van u als ouders, als van uw
kinderen als van de school. Vandaar dat de Ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de Directie van De Wouter de hoofden
bij elkaar hebben gestoken om een overzichtskaart met praktische richtlijnen op te maken. Deze treft u hierbij aan. Wordt
uw kind een keer door iemand anders naar school gebracht of opgehaald? Stel deze persoon dan ook op de hoogte van de
regels rondom verkeersveiligheid op school! En natuurlijk geven we gezamenlijk aan onze kinderen het goede voorbeeld, als
het gaat om het volgen van de algemeen geldende verkeersregels.

Het gebied rondom de school hebben wij verdeeld in een aantal zones:
Blauwe zone

: Parkeerzone bij Boëms Jeu. Het is de bedoeling dat u, als u met de auto komt, uw auto hier parkeert!
Oprijden vanuit de Past. Jeukenstraat, parkeerplaats aan achterzijde weer verlaten (zijde voormalige
Benegastank).

Groene zone

: Veilig gebied en looproute van parkeerplaats naar schoolplein (hier niet parkeren!). Hier kunt u (te voet
of met de fiets aan de hand) uw kind opwachten als u hem of haar bij school komt ophalen.

Gele zone

: Oversteekplaatsen Gerard Smuldersstraat (voor school) en Pastoor Jeukenstraat (bij parkeerplaats
Boëms Jeu); bij beide oversteekplaatsen staat een verkeersmaatje om duidelijk te maken aan het overige
verkeer, dat hier kinderen de weg over steken. Begeleidt u uw kinderen; steek zelf dan óók hier over!

Rode zone

: Onveilig gebied! Hier mag u géén auto’s parkeren, uw kinderen hier niet in of uit laten stappen en het is
niet de bedoeling dat u uw kind hier (te voet of met de fiets) opwacht. Dit gebied dient vrij gelaten te
worden om vrije doorgang en goed overzicht te bieden aan het verkeer op de openbare weg.

Overzichtskaart:

*** Samen kunnen we er voor zorgen dat onze kinderen veilig op school komen! ***

