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Kinderen brengen en halen 
Kinderen brengen en halen geeft rondom school op de bekende tijden veel verkeer. Als teveel 
ouders hun kind met de auto naar school brengen is het van belang de verkeersveiligheid goed 
in acht te nemen. Door de ligging van de school ( aan de rand van het dorp) is het logisch dat 
veel ouders hun kind brengen. Er zijn echter maar een beperkte aantal parkeerplaatsen. Per fiets 
en te voet is school redelijk goed bereikbaar.  
Graag zien we dan dat de auto voor schooltijd op parkeerplaats wordt neergezet of links langs de 
weg in de Schoolmeesterstraat en jullie met de kind(eren) naar school lopen.  
In de Schoolmeesterstraat is een Kiss and Ride Zone. Bedoeling is dat kinderen daar afgezet 
worden en zelf naar de speelplaats gaan en naar binnen komen als het tijd is. 
 
Dit gaat bij mooi weer meestal goed. Zodra echter de donkere dagen aanbreken en het ook nog 
regent, dan loopt het mis. (Dubbel parkeren; parkeren op de Enschotsebaan) Graag ook bij 
donker en nat weer de auto netjes parkeren en dan lopend met jas aan en paraplu je kind naar 
school brengen of ophalen. 
We hopen dat aanpassing van het parkeerterrein  geen jaren meer op zich laat wachten en 
rekenen op jullie begrip. Verkeersveiligheid is immers van belang voor ons allemaal. 
 

Het is vanzelfsprekend dat ouders van de kleuters  de kinderen naar binnen brengen en naar de 

klassen begeleiden. Dit geldt ook voor de kinderen van groep 3 bij het begin van het jaar. De ouders 

van de groepen 4 t/m 8 vragen we buiten afscheid te nemen en de kinderen zelfstandig naar binnen 

te laten gaan. Dit past o.i. bij de ontwikkeling van de kinderen naar meer zelfstandigheid. Als veel 

ouders de kinderen naar binnen brengen is het ook erg druk en kunnen de lessen niet tijdig 

beginnen. Als het nodig is dat jullie de leerkracht spreken, vragen we jullie dit na schooltijd te doen. 

Als dat niet kan stuur dan een berichtje, geeft een briefje mee of loop even mee naar binnen . We 

vragen je dan wel het gesprekje kort te houden.  


