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Geachte ouders/verzorgers 

 
Hierbij een extra nieuwsbrief i.v.m. de 
veiligheid op het plein voor de school/ de 
KISS en Ride zone. 
We zien regelmatig dat auto’s, fietsen en 
voetgangers door elkaar heen gaan waardoor 
er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. 
Op de achterkant van deze brief is er een 
tekening van het plein. 

 Het gele 
gedeelte is 
voor de 
voetgangers.  

Wilt u daar op 
lopen als u uw 
(pleeg) kind komt 
brengen en halen. 
’s Middags kunt u 
daar wachten als 
u uw (pleeg) kind 
komt ophalen. 

 Het oranje 
gedeelte is 
voor de fietsers 
 

Wilt u bij de 
oranje ingang het 
plein opkomen 
met de fiets aan 
de hand en de 
fietsen van de 
leerlingen in de 
rekken zetten. 
Niet op de stoep! 
Het overdekte 
fietsenhok is 
alleen voor de 
leerkrachten en 
niet voor de 
fietsen van de 
kinderen.  
De fietsen van 
ouders/verzorgers 
mogen op 2 
plaatsen in het 
vak voor 
volwassenen. (zie 
tekening) 

 
 Het blauwe 

gedeelte is 
voor de auto’s 
en taxi’s. 
 

Hier mag u alleen 
nog afzetten en 
weer doorrijden 
op de ochtend.  
De auto’s kunnen 
rondrijden op het 
plein. Wilt u niet 
voor en achteruit 
gaan steken. De 
kinderen lopen na 
het uitstappen 
over de stoep 
naar de ingang. 
De middagen het 
plein graag 
helemaal 
vrijhouden voor 
de taxi’s. 
Soms stoppen 
auto’s voor de 
ingang van de 
KISS en Ride zone 
en laten 
leerlingen eruit. 
Ook dat levert 
gevaarlijke 
situaties op.  ( zie 
kruis op de 
tekening) Wilt u 
dan rond rijden 
op het plein. 

 
Als we allemaal hieraan mee werken zal de 
veiligheid met halen en brengen zeker 
verbeteren.  
Wilt u dit ook doorgeven aan opa’s of oma’s 
of andere vrienden of familieleden die uw 
kind af en toe op komen halen. Wij zullen de 
taxibusjes en de leiding van de BSO 
informeren. 
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Alvast hartelijk dank! 
met vriendelijke groet, 

Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur

 


