Verkeersgids

Alle kinderen veilig
van en naar
de Sint Barbaraschool

Voorwoord
Beste ouders,
Wij zijn een grote school, met veel verkeer er naar toe en weer terug, … ook nog
allemaal vrijwel gelijktijdig, …op een moment dat er vaak haast speelt…zowel
onder schoolverkeer… als het overige verkeer.
Dat is moeilijk te regelen, maar géén regeling zal sowieso tot chaos leiden.
Namens u heeft de ouderraad een verkeersregeling bedacht die de veiligheid zo
optimaal mogelijk moet maken. In samenspraak met de directie is deze regeling
uiteindelijk uitgeprobeerd, bijgesteld en vastgesteld.
De kern van de regeling bestaat uit zo veel mogelijk spreiding van drukte,
waardoor de meeste kans op veiligheid bestaat.
Het voordeel van regels is, dat het op papier geregeld is, en iedereen weet waar
hij aan toe is. Het nadeel van regels is dat ook altijd een klein deel min of meer
last heeft van de regeling.
Wij leggen de regeling in deze brochure zo goed mogelijk uit aan alle
betrokkenen, met name ouders en kinderen. Wij hopen dat u uw kind ook
meeneemt in het belang van het goed uitvoeren ervan.
De kinderen leren hiermee ook begrijpen hoe democratie werkt, dat dat voor
allen iets oplevert. Soms echter knelt het individueel ook, en leren we welke
houding de maatschappij dan van je vraagt.
In dat kader vragen wij dan ook uw loyale medewerking, ook als u aanwijzingen
ontvangt van de toezichthoudende verkeersouders of zelfs aangesproken wordt
op mogelijk overtreden van de regeling. Help ons en wees daarbij ook zelf
‘toezichthoudende ouder’ en spreek anderen aan die de regeling niet goed
naleven.
Juridisch blijft u zelf verantwoordelijk voor het veilig begeleiden van uw kind naar
en van school. Praktisch zijn wij verplicht als school om dit zo verstandig
mogelijk te organiseren.
Daar tussen in hangt deze regeling.

Ik dank de ouderraad en daarbinnen de verkeerscommissie dat zij dit voor ons
allen doen.

Harry Weijers, directeur.

Auto’s
 Parkeren alleen op de grote parkeerplaats bij de Groet.
Niet in de Bladstraat en niet aan de Dorpsstraat.
Als de parkeerplaats vol is bij de Groet kan je ook
parkeren naast het Ahoj, of bij de DEEN.

 Rij niet door de Bladstraat maar kies een andere straat om
naar de Bogtmanweg te gaan.

 Denk aan uw snelheid op de Dorpsstraat. Er zijn
schoolzones.

 Langs de Groet is een Kiss+Ride strook.

Fietsers/Voetgangers


Kinderen/ ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen via de
Dorpsstraat( ingang Bladstraat) of via de Bogtmanweg
naar het schoolplein.



Bij ingang de Bladstraat zetten ouders hun fiets op het
plein voor de school.



Kinderen lopen met de fiets aan de hand het schoolplein
op en zetten hun fiets in de daarvoor bestemde
fietsenrekken van hun groep.

Ga zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school!!

Fietsers/voetgangers


De kinderen/ ouders groepen 5 t/m 8 gaan via de
Bogtmanweg naar school.



Het park/ verzorgingshuis horen NIET bij de fietsroute.



Het pad langs de linkerkant van de Groet is voor fietsers.



Waar de Groet eindigt ga je lopen. Hier begint het
schoolplein.



Het pad langs de rechterkant van de Groet richting
school is voor voetgangers.



Als ouders hun kinderen ophalen van school kunnen ze
wachten in de nabijheid van het lokaal waar hun kind zit.



Parkeer de fietsen niet de gehele dag bij het Ahoj dit
gedeelte hoort niet bij de school.

Verkeersregels groepen 5 t/m 8
Wanneer uw kind naar groep 5 gaat, betekent dat er voor uw
kind iets gaat veranderen i.v.m. het verkeer rondom de Sint
Barbaraschool.
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat zij met de fiets alleen via de
Bogtmanweg naar school komen.
Lopend mogen de kinderen wel via de Dorpsstraat het
schoolplein op. Kinderen echter die lopen met de fiets aan de
hand mogen alleen via de Bogtmanweg.
Mocht u een kind in de groepen 1 t/m 4 en groepen 5 t/m 8
hebben en wilt u dat uw kind (nog) niet alleen via de
Bogtmanweg gaat, dan is het de bedoeling dat u met beide
kinderen via de Bogtmanweg naar school gaat.

Denk mee als u wordt aangesproken door een
verkeersouder!

Zegt het voort!
Zegt het voort tegen uw oppas,
opa’s en oma’s etc.

Wij rekenen op uw medewerking.
De verkeersouders en directie van de
Sint Barbaraschool.

