Fietsplan
Vanaf januari 2010 geldt er een regel voor het stallen van fietsen op school.
We kampen met een groot ruimtegebrek om alle fietsen van de kinderen op school te
kunnen stallen.
Daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat kinderen voldoende bewegen. Dagelijks een
gezonde wandeling maken kan hiertoe bijdragen.
Om die twee redenen is in overleg met de ouderraad besloten het stallen van fietsen op
school te beperken.
Op de bijgevoegde kaart (bijlage 1) is aangegeven welke kinderen wel en welke kinderen niet
hun fiets op school mogen stallen. Kinderen, die wonen binnen de cirkel mogen hun fiets
niet op school parkeren; kinderen die buiten de cirkel wonen of wonen in de straten
waardoor de lijn is getekend, mogen dat wel.
Indien er voor kinderen van binnen de cirkel een dringende reden is om met de fiets te komen, kan
dit via een formulier worden aangevraagd. Dit formulier is te vinden in het folderrek in de hal van de
school. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij mr Jan van de Riet, juf Kitty of juf Tessa. Is de
reden gegrond, dan wordt toestemming verleend.

Looproute
Op de plattegrond (bijlage 2) is de veilige route voor fietsers en voetgangers aangegeven. Wij vragen
u ook, wanneer u uw kind met de auto brengt, eerst een parkeerplaats op te zoeken en uw kind
vandaar naar de brigade te brengen of zelf naar de brigade te laten lopen.
Zet uw kind niet af op straat bij de zebraplaats. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties!!!!
Iedereen steekt over bij de nieuwe zebra, ook degenen die vanuit de richting Etten-Leur komen!
-

Bij de kerk aan de overkant lopen, en de voetgangers steken over bij het zebrapad ( zebra 1 op
de kaart ) bij de Trapkes.
Fietsers steken over bij het zebrapad voor de school. ( zebra 2 op de kaart )
De ouders gaan voortaan bij voor de noodgebouwen bij de Trapkes staan ipv voor het zebrapad.
Het ‘andere’ poortje ( de grote poort ) gaat open bij aanvang en uitgaan van de school. Het
‘kleine’ poortje gaat dan dicht.
Tijdens schooltijden is alleen het ‘kleine’ poortje open. De andere ( grote ) poort is op slot.

Verkeersveiligheid
Enkele aandachtspunten waarop wij u willen wijzen:
-Gezien de grote drukte met auto’s rond de school en gevaarlijke situaties die daardoor ontstaan,
willen wij u vragen de Hertogstraat met de auto zoveel mogelijk te mijden.
- Indien u toch gebruik maakt van de Hertogstraat, in ieder geval uw snelheid aan te passen
(stapvoets rijden)
- Uw kind(eren) niet uit te laten stappen bij één van de zebrapaden.
- In het straatje voor de huisarts niet te parkeren; deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor bezoekers
van de praktijk!
- Niet in groepen voor de poort te blijven staan; hierdoor wordt de doorgang geblokkeerd voor de
kinderen die met/zonder fiets het schoolplein op willen.
Advies: Ga staan bij de Trapkes!!
Verkeersbrigade en schooltijden.
Op de volgende tijden zijn brigadiers aanwezig bij de oversteekplaats in de St. Janstraat:
- Een kwartier voordat de schoolbel gaat
- Een kwartier na het uitgaan van de school.
Als kinderen te vroeg naar school komen of bij de school blijven hangen na schooltijd dan valt de
veiligheid onder verantwoording van de ouders.
Wij werken als school hard aan de verkeersveiligheid rondom de school. Mogen wij op uw
medewerking rekenen? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Verkeerswerkgroep bs Vinkenbos.

