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Nieuwsflits: Veilig aan de schoolpoort
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Schoolstraat

De voorbije 5 jaar verhoogden we met een
schoolstraat de veiligheid bij het opengaan van
de school. Alle gemotoriseerd verkeer wordt
geweerd in de Wispelbergstraat tussen 8.00 en
8.30. Zo kunnen kinderen veilig de school
bereiken.
Een team van een tiental ouders staat in voor de
begeleiding door een kwartiertje toezicht te
houden aan het Casinoplein.
Ben je zelf ook voorstander van een veilige en
rustige schoolomgeving? Kan je je ook 15
minuutjes per week engageren om dit initiatief
mee te ondersteunen?
Stuur dan een mailtje naar
michael.geeraert@gmail.com of bel hem op
0475/92 03 48
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Uitbreiding schoolstraat
Theresianenstraat
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Vanaf maandag 8 maart wordt de
Theresianenstraat ter hoogte van de school,
afgesloten tussen 15.25 en 15.45 op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Auto’s kunnen omrijden via de Akkerstraat. Dit
is een tijdelijke corona-maatregel tot 30 juni.
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Helpende handen
Het schoolstraat initiatief wordt getrokken door ouders. Vele
handen maken het werk licht en haalbaar. Kan jij, terwijl je wacht
aan de schoolpoort, mee het bord buiten zetten of kan je een
kwartiertje tijd vrijmaken om de post te bemannen? Dat zou
fantastisch zijn en dan zorgen we ervoor dat de kinderen veilig de
school kunnen verlaten ’s avonds.
Wil je meewerken aan de avondshift kan je contact opnemen met Daan Cools en Seline
De Cloet.
(daan.cools@gmail.com of seline09@hotmail.be)
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Fietsparkeerplaatsen
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Gelieve niet te parkeren op de
fietsparkeerplaatsen voor de school. Deze zijn
bedoeld voor ouders die hun kind met de fiets
brengen en afhalen. Zo kunnen ze veilig staan
wachten zonder de straat te versperren.
Dank voor uw medewerking in deze.
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