Beste ouders, opa’s, oma’s, oppasmoeders en alle mensen die
de kinderen naar school brengen en/of ophalen.
Omdat veiligheid van de kinderen erg belangrijk is, willen wij de
verkeersregels die rondom onze school gelden onder uw
aandacht brengen.

Kiss + Ride zone
Het wordt alsmaar drukker bij school en daardoor ook gevaarlijker voor de kinderen.
Sinds een aantal jaren beschikken we over een zogenaamde kiss and ride zone.

Deze zone is er gekomen om de kinderen veilig te laten uitstappen aan de kant van
de stoep waarna men zelf weer wegrijdt. Bij voorkeur via de Hofstraat en niet rondom
het grasveld terug.




Op deze kiss and ride zone mag bij het brengen van de kinderen niet
geparkeerd worden! Gebeurt dit wel dan is de kans groot dat mensen hun
kinderen midden op de straat laten uitstappen wat tot onnodige gevaarlijke
situaties kan leiden. Waar moet u dan parkeren zult u zich afvragen. Dit kan
op het Molenplein of aan de Molenstraat. Let op: de Molenstraat is
drukbezochte weg..
Kinderen die met de fiets komen worden verzocht om niet te fietsen op de
stoep en de speelplaats. Dit kan voor onnodige gevaarlijke situaties leiden.

Om 14.45 uur (maandag, dinsdag en donderdag) en om 12.30 (woensdag en
vrijdag), bij het ophalen van de kinderen, mag men wel voor school parkeren. Ook is
het niet de bedoeling dat de kinderen voor het hek bij het schoolpad of langs de gele
streep de auto uitstappen. Hiermee worden gevaarlijke situaties gecreëerd en de
gele streep betekent verboden te stoppen. Mocht er onaangekondigde controle zijn
dan kan het u een bekeuring kosten.
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Ruimte om te wachten op de kinderen
Wij zijn in het bezit van een mooie ruimte op het schoolterrein om te wachten op de
kinderen. Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen als u hier bij het halen van de
kinderen zoveel mogelijk gebruik van maakt. Ga a.u.b. niet op straat staan maar op
de stoep.
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Oversteken bij het brengen en ophalen van de kinderen
Dit schooljaar zijn er geen brigadiers aanwezig die uw kind helpen veilig over te
steken. We willen u daarom vragen om uw kind erop te wijzen voorzichtig over te
steken en goed op te letten voordat ze oversteken.
Rammelstrook
Dan is er ook nog de zogenaamde ‘rammelstrook’ op de punt van het grasveld. Hier
mag nooit geparkeerd worden omdat dit het hart van een t-splitsing is.

We wijzen u erop dat de wegen rondom het grasveld éénrichtingswegen zijn en dat
hier dus niet van de andere kant ingereden mag worden; ook niet vanaf halverwege.
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Duurzame en actievere vervoerswijzen
Bovenstaande regels gelden overwegend voor degene die met de auto kinderen
naar school brengen. Onze school bevordert meer duurzame en actievere
vervoerswijzen dan de auto. Wij stimuleren de kinderen daarom ook om met de fiets
of lopend naar school te komen of te carpoolen. Ons streven is om leerlingen meer
uit de auto te krijgen. Minder auto’s bij school betekent ook minder onveiligheid, meer
actief bewegen van het kind en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Daarnaast
worden de kinderen zich meer bewust van hoe ze zich in het verkeer moeten
gedragen, lopend en fietsend. Want leren in het verkeer daar kun je niet jong genoeg
mee beginnen!

Waarom hebben wij dit alles onder uw aandacht willen brengen?
Heel simpel: om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Daarnaast hebben de
kinderen hebben enkele jaren geleden hard gewerkt om het Brabants
Verkeersveiligheid Label (BVL) te halen. Om dit te behouden worden er regelmatig
keuringen en/of steekproeven gehouden en wij als volwassen mensen willen toch
niet dat bij een komende keuring of steekproef het BVL wordt ingetrokken omdat we
het fout doen? Dus wat doen we met z’n allen?

We gaan ervoor!
Bedankt voor uw medewerking.
Team st. Lambertus en verkeerscommissie
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