Verkeersregels op en om OBS Geert Holle Berkhout:
Om een veilige schoolomgeving te hebben, hanteren wij een aantal verkeersregels. Wij stellen het
erg op prijs als u en uw kind zich hieraan willen houden. Alvast bedankt namens het team van OBS
Geert Holle.











Woont u in de buurt van school? Komt dan bij voorkeur lopend naar school.
Voor de fietsen hebben wij fietsenrekken. Hierin kunt u uw fiets parkeren. Past het wiel er
niet tussen? Plaats de fiets dan tussen de rekken op de standaard. Ook de step en de
spacescooter horen in het fietsenrek. De fietsenstalling is geen speelplek.
De fietssleutels mogen in eigen beheer gehouden worden natuurlijk. Maar voor kinderen is
het fijn als ze deze niet kwijt kunnen raken tijdens het spelen. Daarom staat er in iedere
groep een bakje voor de sleutels.
Op de stoep en op het schoolplein mag niet gefietst worden. De fietsers moeten voor de
school op de weg afstappen.
Oversteken is het meest veilig bij het zebrapad. Helaas zijn er nog altijd verkeersdeelnemers
die zich daar niet goed aan houden. Kijk daarom altijd zelf goed uit bij het oversteken.
Wij vragen alle ouders die met de auto komen om de snelheid in het dorp te matigen. Voor
de school is een 30 km zone. Er mag niet langs de weg geparkeerd worden. U kunt heel goed
parkeren bij het parkeerplaats bij de kerk/Ridder (ten westen van de school), parkeerplaats
bij de bushalte (ten oosten van de school) of het parkeerplaats over de brug in de oude
nieuwbouw bij het bejaardentehuis. Graag parkeren in de vakken. Laden en lossen dichtbij
de school is helaas niet veilig. Het overzicht op de weg is hierdoor niet goed en dus onveilig
voor onze kinderen. Ook hiervoor zijn de parkeerplaatsen geschikt.
Aan het eind van de schooldag is het handig de fietsen meteen mee te nemen. Het hek om
school gaat meestal tussen (ongeveer) 16.30 en 19.00 uur op slot. U kunt pas de volgende
dag weer op het plein komen.
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