Beste ouder(s) / verzorger(s),

De laatste jaren is de drukte bij het in- en uitgaan van de school toegenomen. Hierdoor ontstaan onveilige
situaties voor de kinderen. Een Verkeersgroep heeft een tijd geleden de taak op zich genomen om de
knelpunten te inventariseren en met verbeterpunten te komen. Deze groep is een samenwerking tussen
school en een aantal (verkeers)ouders.

Verkeer rond het schoolgebouw
De school neemt de veiligheid van de kinderen zeer serieus. Niet alleen binnen de school en op het plein,
maar ook buiten het schoolplein. Om deze veiligheid te vergroten zijn er een aantal verkeersregels
opgesteld. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen vragen wij uw medewerking en verzoeken u de
onderstaande regels te respecteren. Wordt uw kind door een oppas of anderszins naar school gebracht of
van school gehaald? Wilt u deze dan ook informeren?

Auto's
Uiteraard heeft het de voorkeur dat u uw kind(eren) lopend of met de fiets brengt en ophaalt. Wij
begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is.
* Verleen als automobilist in ieder geval altijd voorrang aan fietsers en voetgangers.
* Bij het in- en uitgaan van de school mag niet geparkeerd worden aan de stoep
tegenover de school. Ter verduidelijking zullen hier pionnen geplaatst worden.
Het spreekt voor zich dat wanneer er (op schooldagen) geen pionnen staan, deze regel
ook geldt.
* Onze school heeft géén “kiss & ride-zone”; gelieve de kinderen daarom niet voor de
de ingang van school af te zetten.
* Bij het verlaten van de Oosthof vragen wij u gebruik te maken van het tweede straatje richting de Lange
Munt (zie plattegrond achterzijde).
* Komt u uw kind(eren) brengen of halen met de auto? A.u.b. dan zoveel mogelijk gebruik maken van de
parkeermogelijkheden in de buurt; zoals Lange Munt, Michiel de Ruijterstraat etc. (zie plattegrond
achterzijde).

Fietsers en Voetgangers

Gaat uw kind zelf met de fiets of te voet naar school? Of brengt en haalt u
uw kind(eren) met de fiets of te voet? SUPER!
Rijdt u naar huis via de vijver achter de school? Dan kunt u, met de fiets aan
de hand, over de stoep naar het fietspadje naast school lopen.
Alle overige fietsers verlaten het gebied rond school via de verkeersbrigadiers die bij de rode brievenbus aan de Lange Munt staan óf via het
paadje richting Michiel de Ruijterstraat. Op de plattegrond op de achterzijde
ziet u hoe u fietsend veilig het gebied rond school kunt verlaten.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 verlaten het schoolplein via het hek bij de Bibliotheek. Wanneer u uw
kind(eren) komt ophalen, kunt u ze bij dat hek opwachten.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking!
Verkeersgroep ’t Getij

Plattegrond gebied rondom school

Parkeermogelijkheden in de buurt rondom school
Rijroute en rijrichting voor de auto’s
Rijroute en rijrichting voor de fietsers
Looprichting naar fietspad naast school (met fiets aan de hand)

