Beste ouders

We brengen je graag op de hoogte van de voortgang van de wegeniswerken en de wijziging van de bereikbaarheid van
de school vanaf 22 maart 2021. De belangrijkste wijziging is dat de Pastoor Mensaertstraat en dus de schooltoegang
aan de Pastoor Mensaertstraat wordt AFGESLOTEN voor de wegenwerken. Wél zal de hoofdingang langs de
Schransdriesstraat weer toegankelijk zijn. In de Schransdriesstraat is het gedeelte vanaf het kruispunt Vaartstraat –
Houtseweg tot aan de hoofdingang geopend ENKEL VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS. (Let op: alle autoverkeer blijft
verboden in de Schransdriesstraat.)
Voor autoverkeer blijft er parkeergelegenheid aan de kerk, te bereiken via de Sint-Michielsstraat, of aan de Vaartstraat.
(Parking aan OKRA is enkel bedoeld voor personeel van de school.)
Fietsers die van de wijken aan de Oostmalseweg komen, dienen een fietsomleiding te volgen tot aan het geopende deel
van de Schransdriesstraat. Zij gebruiken dus ook NIET de toegang langs de kerk (St. Michielsstraat). We bewaken graag
de veiligheid voor alle zwakke weggebruikers. Er worden gemachtigd opzichters voorzien aan het kruispunt van de
Vaartstraat – Houtseweg met Schransdriesstraat én aan de oversteekplaats aan de hoofdingang Schransdriesstraat.
Omwille van de coronamaatregelen blijven we de eerder genomen afspraken volgen:
Enkel ouders van de kleuterschool mogen op het terrein van de school voor het brengen en afhalen
van hun kleuter(s). Om praktische redenen zal het afhalen van de kleuters 10 min vroeger gebeuren
dan normaal. Dit gebeurt best door één ouder/begeleider. Je verlaat ook zo vlug mogelijk het
schoolterrein!
Brengen van de kleuters: tussen 8 u en 8.30 u
Tot aan de zwarte poortjes van de kleuterspeelplaats, waar de toezichters de kleuters verwelkomen.
Bij regenweer: 1KK tot aan de ingang van de speelzaal
2KK en 3KK tot aan het afdak van de speelplaats KS
Afhalen van de kleuters: 10 minuten vóór einde schooltijd (Je verlaat nadien het terrein!)
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1KK: Ouders/begeleiders wachten in de tuintjes van de klassen hun peuter op.
2KK: Ouders/begeleiders wachten op de kleuterspeelplaats – kleuters zitten klaar op hun stip in de rij of
onder het afdak.
3KK: Ouders/begeleiders wachten aan de schuiframen van de 3de kleuterklas.
Ouders die moeten wachten op kinderen van de lagere school doen dit op het voetbalveld op de
speelplaats lagere school en respecteren de onderlinge afstand.

Aan ouders van leerlingen van de lagere school vragen we om niet TE vroeg aan de poorten (hoofdingang – poort
kerk) te wachten bij het afhalen, maar de einduren van de school stipt te respecteren om de doorstroming van ouders
en hun kleuters/kinderen veilig te laten gebeuren. Respecteer ook steeds de afstand. Spreek met je kind(eren)
ook duidelijk een plaats af, waar je hem/haar/hen zal opwachten.
Op deze manier doen we allen ons best om een veilige verkeerssituatie te garanderen tijdens de wegwerkzaamheden.
We beseffen dat dit niet gemakkelijk is en inspanningen zal vergen. We hopen op jullie begrip en medewerking om
samen het verkeer naar school veilig te houden.
Met vriendelijke groeten

Directie

