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Beste ouders,
in de kranten verscheen de laatste dagen heel wat over verkeersveiligheid. Het ging in
het bijzonder over de verkeersveiligheid van kinderen in het dagelijkse schoolverkeer.
Eigenlijk waren het wel alarmerende berichten. Maar anderzijds waren het ook berichten
die ons oproepen om initiatieven te nemen om die verkeersveiligheid te verhogen.
Als school willen wij op verschillende manieren inspelen om de huidige verkeerssituatie.
Eerst en vooral wordt er in alle klassen tijdens de lessen en bij uitstappen aandacht
besteed aan het veilig verkeersgedrag: hoe gedraag ik mij als voetganger, fietser,
passagier in een auto in het verkeer. We leren de kinderen hoe ze zich op een veilige en
verantwoorde manier moeten gedragen.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de kinderen de school veilig kunnen bereiken en
verlaten. Daarom staan er elke morgen leerkrachten klaar voor de oversteek en
begeleiden wij de kinderen bij het naar huis gaan (oversteek, rij Groeninge, rij Garenmarkt
en Heilig Hart).
We willen als school ook actief meewerken aan een veiliger verkeer. Daarom stapten we
ook in het strapdagproject waarbij we ouders aansporen om zo veel mogelijk te voet of
met de fiets naar school te komen.
Maar, we kunnen de kinderen niet tot thuis begeleiden. Daarom vinden wij het belangrijk
dat zij zich zo veilig mogelijk in het verkeer kunnen begeven. En hierbij speelt de
zichtbaarheid een grote rol. Wie goed gezien wordt, maakt minder kans om het
slachtoffer te worden. De school investeerde daarom opnieuw in opvallende fluo jasjes.
Elke leerling krijgt in de eerste schoolweek gratis een jasje. Vanuit de school vragen wij
met aandrang dat dit jasje ‘s morgens en ‘s avonds gedragen wordt op weg van en
naar de school. Iedereen komt dus aan of vertrekt met zijn/haar hesje aan.
Ook bij uitstappen trekt iedereen zijn/haar hesje aan.
Is het hesje na verloop van tijd te klein, dan kan het omgeruild worden voor een grotere
maat. Wie zijn/haar hesje verliest of beschadigt, moet de kosten betalen.
Wij hopen dat we de kinderen met deze drie maatregelen kunnen opvoeden tot veilige
weggebruikers maar hen ook kunnen beveiligen tegen de gevaren op de weg.
Met verkeersveilige groet,
de directie en het team
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