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Wegwijs in de school door bordjes…
De afgelopen tijd zijn in de school bordjes
verschenen om aan te geven waar iets is.
De school werd geregeld door ouders en
andere bezoekers als een ’doolhof’ beVerkeersveiligheid voor school...
schreven, maar door de bordjes is daar een einde aan
Graag weer de aandacht voor de verkeersveiligheid gekomen. Hopelijk komt er vlug een einde aan alle
voor en rond de school. Er wordt hard gereden en maatregelen en kunnen wij u weer verwelkomen in de
veel dubbel geparkeerd waardoor oversteken voor school, dan kunt u ze met eigen ogen zien .
de kinderen en ouders een gevaarlijke onderneming is. Bij gemeente Den Haag hebben we reeds Koningsspelen 23 april jl...
een tijd geleden een zebrapad aangevraagd maar
deze is afgewezen omdat er volgens de gemeente Vrijdag voor de meivakantie hebben we genoten van
een geweldige dag die in het teken stond van de Ko‘reeds veel oversteekpunten en zebrapaden zijn’.
ningsspelen. Het ontbijt in de morgen was keurig verHiertegen zijn wij als school natuurlijk in beroep
zorgd door de Ouderraad en was grotendeels gespongegaan en aangegeven dat hij zeer nodig is voor
het veilig oversteken van onze kinderen en ouders. sord door Bakkerij Segaar en Hoogvliet, waarvoor veel
dank! Gedurende de dag waren er veel activiteiten zoHopelijk wordt ons beroep toegekend en krijgen
wel in als buiten de klas. Het was ontzettend leuk om de
we een veiligere oversteekplek.
kinderen weer zo te zien genieten van een bijzondere
Naast deze aanvraag, willen wij u ook met klem
vragen om langzaam te rijden voor en bij de school dag. Helaas door Covid maatregelen gaan veel dingen
en kinderen die willen oversteken de ruimte te bie- niet of beperkt door, maar dit was wel weer een
heerlijke dag voor iedereen!
den. Daarnaast zien wij dat er weer veel geparkeerd wordt op de ‘kiss-and-ride zone’ (ook door
Verkeersplein en stemmen...
buurtbewoners) waardoor sommige ouders zich
gedwongen voelen om hun auto dubbel te parke- Het is voor kinderen heel belangrijk dat ze al vroeg met
ren om hun kind naar school te brengen Wij hebhet verkeer en regels in aanraking komen en ook oudere
ben contact opgenomen met de wijkagent en
kinderen moeten op een veilige manier zich voorbereihandhaving om weer meer te komen controleren. den op het verkeer.
Zij zullen weer vaker onaangekondigd komen con- Afgelopen maand is er een actie gestart van de ANWB
troleren en delen bekeuringen uit aan mensen die om meer verkeerspleinen op schoolpleinen te krijgen.
geparkeerd staan op de speciale kiss-and-ride zone Iedere provincie krijgt 1 verkeersplein bij een school en
en/ of dubbel geparkeerd staan. Dus graag extra
dat wordt dan volledig betaald voor de ANWB. We hebopletten en rustig rijden. Alvast bedankt.
ben onze school ingeschreven en zijn door een aantal
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ronden heen gekomen.
Vanaf 21 mei kan er gestemd worden op de Vlierboom
(de link krijgt u opgestuurd) . Begin juni wordt bekend
gemaakt of de Vlierboom een mooi verkeersplein krijgt
op het schoolplein! Dat zou voor de kinderen wel geweldig zijn natuurlijk!
We houden u op de hoogte!
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