Berendrecht, 21 september 2017

Beste ouders,

Om de veiligheid voor onze kinderen te garanderen bij het oversteken op de
drukke verkeerspunten in de omgeving van onze school (Solftplaats –
Dorpsstraat) kunnen wij al een paar jaar rekenen op gemachtigde opzichters
die kinderen en ouders op een veilige manier laten oversteken, zowel ’s
morgens als ’s avonds.
Onze groep gemachtigde opzichters (‘klaarovers’ zoals we ze noemen) bestaat
uit vrijwillige ouders en grootouders van de school, die deze taak (na een korte
opleiding van enkele uurtjes door de verkeerspolitie) met hart en ziel ter harte
nemen.
Dit initiatief wordt door iedereen erg geapprecieerd maar om onze werking in
de toekomst te kunnen blijven verder zetten doen wij via deze weg een
warme oproep aan ouders, grootouders en symphatisanten om ons
‘klaarover-team’ te versterken. U kan zich opgeven via de leden van de
schoolraad, de juf, of gewoon op het bureel.
Al kan u maar één keertje per week een beurt op u nemen (’s morgens van
08.15u tot 08.45u of ’s avonds van 15.20u tot 15.50u) , dan zou dat al een hele
hulp betekenen. Er wordt een flexibel maandrooster opgesteld, u kan dus zelf
opgeven wanneer het voor u past.
We doen deze oproep niet alleen aan onze ouders. Kent u dus iemand uit uw
familie of uit uw omgeving die die ons kan helpen, dan mag u die persoon zeker
doorverwijzen naar de school.

En verder : TIPS - AANDACHTSPUNTEN
Vergeet niet dat het dankzij de inzet van de gemachtigde
opzichters is, dat uw kind veiliger naar school kan komen.
*Maak als ouder steeds gebruik van een oversteekplaats met
een GO. (GO=Gemachtigd Opzichter)
*Neem nooit zelf het initiatief om over te steken maar wacht
totdat de GO het verkeer stillegt en een teken geeft om over
te steken.
*Wanneer een GO het verkeer stillegt, moet elke bestuurder
stoppen. Dit geldt ook voor
alle fietsers die op de weg of op het fietspad rijden
prioritaire voertuigen zonder sirene of zwaailicht
*Wanneer u uw kinderen brengt of afhaalt, blijft u zelf
verantwoordelijk voor hun veiligheid. Laat ze niet alleen naar
de oversteekplaatsen vertrekken.
*Kinderen met fietsen met zijwielen en kinderen met
loopfietsen mogen blijven zitten, alle anderen (ook kinderen
met steps) moeten afstappen.
*Geef als ouder zelf het goede voorbeeld : Steek de straat zelf
op het zebrapad over en stap af wanneer je met de fiets
bent.

Vriendelijke groeten
School en schoolraad

