Betreft; verkeersveiligheid
Beste ouders/verzorgers,
Aan het einde van een schooldag ontstaat op het kruispunt bij onze school een bijzonder
onoverzichtelijke situatie. Zo onoverzichtelijk dat de veiligheid van onze leerlingen in gevaar
komt. We sturen u deze mail om de afspraken opnieuw onder uw aandacht te brengen en
vragen uw hulp om de verkeersveiligheid rondom school te verbeteren.
We hebben in het verleden een aantal maatregelen genomen om onze leerlingen rustig en
veilig te laten oversteken. De laatste tijd merken we echter dat deze regels aan het
verwateren zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat het voor ons onmogelijk is geworden om voor
die belangrijke rust en veiligheid te zorgen. We zien de laatste tijd dat bijvoorbeeld auto’s
zodanig geparkeerd staan dat ze de doorstroming van het verkeer belemmeren. Hierdoor
ontstaan opstoppingen die onoverzichtelijk en gevaarlijk zijn.
Ook steken ouders met kinderen op eigen initiatief de straat over, terwijl de
verkeersregelaar auto’s het sein “doorrijden” geeft.
Het spreekt voor zich dat we geen ongelukken willen, daarom willen hierbij de regels voor
het veilig oversteken en veilig naar huis gaan even herhalen.







De K+R parkeerplaats is alleen bedoeld voor de bussen.
Auto’s graag in de wijk parkeren (achter de seniorenwoningen) en anders half op
de stoep om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.
Geen auto’s parkeren in de W.J. Bladergroenstraat. Hier parkeren de kleinere
bussen, zodat onze kinderen rustig in de busjes kunnen stappen.
De aanwijzingen van de verkeersregelaar dienen altijd opgevolgd te worden.
Hij/zij geeft het teken tot oversteken of laat u even wachten op de stoep. Hij/zij
houdt het verkeer in de gaten en waarborgt de veiligheid.
Wij adviseren iedereen om niet in de auto te wachten op de kinderen maar de
kinderen op te halen aan de kant van de W.J. Bladergroenstraat.

Wij allemaal ouders/verzorgers, begeleiders en leerkrachten willen de kinderen graag veilig
thuis hebben. Draagt u uw steentje bij?
Met vriendelijk groet,
Het team van De Wissel

