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          2019-02-27 
Beste ouders           
 
Onmiddellijk na de krokusvakantie starten de werken aan het nieuwe 
verbindingsgebouw in de Prinsenstraat 17.   
Vanaf 11 maart wordt de parking voor onze school een werfzone. 
De knuffelweg zal ’s morgens op deze locatie niet meer kunnen plaatsvinden. 
Er kan hier dan ook niet meer geparkeerd worden. 
We voorzien daarom een aantal aanpassingen: 
 

1. De knuffelweg zal ingericht worden vlak voor het oude gemeentehuis. De 
kinderen kunnen vanaf daar op een veilige manier - afgescheiden van de 
auto’s - te voet naar de tijdelijke ingang van de school in de Prinsenstraat 5 
om dan via de speelplaats van 3,4,5,6 verder te stappen naar de opvang. Bij 
aanvang zullen een aantal verkeersouders de kinderen hiermee begeleiden. 
 

 
 

2. Wie ’s morgens parkeerplaats zoekt in de buurt van de school kan hiervoor 
terecht op de parking van de sporthal in de Pastoor Woutersstraat. Via het 
voetgangerspad naast de sporthal komt je recht voor de schoolingang uit. 
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3. We verwachten dat ouders van kleuters meer onze ingang via de H. de 
Grimberghelaan zullen gebruiken. Om hier de verkeerssituatie veiliger te 
maken zal de zone vlak voor de ingang ingericht worden als ‘schoolstraat’. 
Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers (uitgezonderd 
bewoners) en dit elke schooldag van 08.00u. tot  08.45u. en van 14.00u. tot 
15.45u. (uitgezonderd woensdag van 08.00u. tot 12.45u.). 
  
Wie met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet tot aan de 
schoolpoort gaan. 
 
 

 
 

4. Met de lente in aantocht en een veilige schoolstraat krijgen voetgangers en 
fietsers meer plaats. Wie niet met de auto komt hoeft ook geen parkeerplaats 
te zoeken! 

 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Het schoolteam 


