MET DE WAGEN
TIPS
Ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen, volgen best
deze tips:
 We vragen beleefd om de schoolparking in de Kerkhofstraat niet op te
rijden met de wagen en dit om de veiligheid van de leerlingen (te voet,
per fiets, …) niet in het gedrang te brengen.
 Parkeer nooit waar het niet mag. Een foutief geparkeerde wagen is een
gevaar voor de kinderen.
 Stop nooit met je wagen voor de schoolpoort of op een zebrapad. Op
deze plaatsen zijn steeds veel kinderen aanwezig. Zelfs even stoppen
om je kind te laten uitstappen, hindert de andere kinderen, en is een
potentieel gevaar.
 Vertraag in de omgeving van een zebrapad, en geef voorrang aan de
voetgangers die zich op het
zebrapad bevinden of aanstalten maken het zebrapad te gebruiken.
 Verplicht je kind(eren) de veiligheidsgordel te dragen, of plaats ze in een
kinderzitje.
 Laat je kind(eren) in- en uitstappen langs de kant van het trottoir, en
wacht je kind(eren) op op
het trottoir langs de kant van de school.
 Pas je snelheid aan in de omgeving van scholen en voer geen
gevaarlijke manoeuvres uit.
 Hinder de fietsers niet.

PARKING KINDERDAGVERBLIJF DE TOEKOMST: DEEL 1
Ter hoogte van ons kinderdagverblijf ‘De Toekomst’ zijn vier voorbehouden
parkeerplaatsen voorzien voor de ouders van ons kinderdagverblijf. Zo
kunnen deze ouders hun baby op een veilige manier naar het
kinderdagverblijf brengen en afhalen.

PARKING KINDERDAGVERBLIJF DE TOEKOMST: DEEL 2
De parkeerplaatsen zijn voorbehouden voor de fietsers van
GO! middenschool en GO! atheneum Avelgem.

NABIJGELEGEN PARKEERPLAATSEN
De parkeerdruk in de schoolbuurt kan verminderd worden door meer gebruik
te maken van nabijgelegen parkeerplaatsen die zich niet vlak bij de
schoolpoort bevinden. Leer de kinderen waar die parkeerplaatsen zijn. Maak
andere ouders attent op die parkeerplaatsen.
 de grote gemeentelijke parking aan het GO! atheneum
 de parking van het kerkhof in de Kerkhofstraat
 de parking in de Neerstraat
 de parkeerplaatsen in de Ganzenhofstraat

DE GROOTSTE TIP
Vóór 8.25u en vanaf 16.15u is het heel rustig in de buurt van de school en
op alle parkings. En onze school zorgt voor gratis toezicht (door een
leerkracht) op de speelplaats vanaf 8.00u en tot 17.00u (op woensdag tot
12.40u).

DE SCHOOLSTRAAT (SINT-JANSSTRAAT, kant brandweer)
Het gemotoriseerd verkeer is op schooldagen, van 08.15 uur tot 09.00 uur en van
15.30 uur tot 16.15 uur, niet toegelaten.
Op woensdag is de schoolstraat van toepassing van 08.15 uur tot 09.00 uur en
van 11.15 uur tot 12.00 uur.

