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Aan de ouders van de eerste en tweede graad Kalmthout

onderwerp

veiligheid van uw kind / stipt starten van de lessen

Geachte mevrouw
Geachte heer
Bij het begin van het nieuwe schooljaar herhalen we enkele afspraken.
Wij vragen beleefd doch met aandrang de verkeersregels te respecteren.
Als u uw kind brengt naar de school, parkeer uw wagen dan steeds op een correcte manier. Parkeren
op een zebrapad of dubbel parkeren en blijven wachten tot uw kind uit de les komt, creëert een
onveilige verkeerssituatie. Leerlingen die op een veilige manier willen oversteken worden zo
gehinderd.
Op onze vestigingsplaats Heuvel is het niet toegestaan om de auto te parkeren op de speelplaats.
Deze is bedoeld voor wachtende kinderen en is dus geen parkeerplaats voor wagens.
Ook het weggetje naast de poort wordt niet gebruikt als parkeerruimte.
De veiligste manier is om uw wagen te parkeren aan de kerk of op de parking van het OCMW en uw
kind te voet te begeleiden tot aan de schoolpoort en terug.
We moedigen ouders en leerlingen overigens aan om zoveel mogelijk met de fiets naar school te
komen.
Ik wil eveneens van de gelegenheid gebruik maken om u er op attent te maken dat de lessen telkens
stipt starten en eindigen. Zorg ervoor dat uw kind 5 minuten vooraf aanwezig is op de speelplaats
zodat het de lessen niet hoeft te storen wanneer het te laat binnenkomt en dat uw kind ook
onmiddellijk na de les weer terug wordt opgehaald.

Waarvoor dank.

Met vriendelijke groet

Sabine Vermeersch
directeur
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