
Verkeer rondom school gedurende COVID-19
Beste ouders/verzorgers,

Nu de scholen weer langzaam opstarten willen we graag de volgende informatie met u delen.
Zoals u al gelezen heeft willen we het aantal ouders in en rondom de school beperken.
De vraag is ook om uw kinderen zoveel mogelijk zelfstandig of met oudere broertjes/zusjes naar school te
laten komen.
Is dit niet mogelijk dan willen we dat u het volgende in acht neemt. Ook hier geldt dus 1,5mtr onderlinge 
afstand en niet met groepjes bij elkaar gaan staan.
Hiernaast ziet u het bekende plaatje van de school. 
- De rode straten: Torteltuin, Hork en Krullevaar willen we autovrij houden. 
- De blauwe lijn (kiss & ride strook) deze kunt u gebruiken om uw kind af te zetten en op te halen. U blijft 

dus zelf in de auto zitten. (Auto heeft niet de voorkeur)
- Bij de gele stip kunt u uw kind afzetten als deze op de fiets komt.
- Bij de oranje cirkels willen we klaar-overs gaan gebruiken om de oversteek voor de kinderen veiliger te 

maken gedurende deze periode.

We vragen uw hulp:
Voor de klaar-overs zijn we op zoek naar ouders/verzorgers die +/-15min voor aanvang van en na school 
bij deze oversteekplaatsen de kinderen willen begeleiden.
Dit betekent dat we iedere ochtend en middag 4 ouders hiervoor nodig hebben. Houd hier ook rekening 
met de 1,5mtr regel.
Zou u hierbij willen helpen stuur dan een mail naar or@dehasselbraamdeurne.nl ovv klaar-over.
Als u dan uw naam, telefoonnummer en beschikbare dagen (ochtend/middag, (on)even weken) wilt 
doorgeven, dan zullen we ervoor zorgen dat er een passend schema gemaakt zal worden.

Er zal een app groep aangemaakt worden waarin betreffende informatie gedeeld zal worden.

Oranje hesjes kunt u te zijner tijd op halen bij Peelschol 8.

Alvast Bedankt.

M.v.g.

OR verkeer.
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