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Nieuws uit onze ganse school!

Wat dit betekent voor uw kind, kan u hieronder lezen.

Mol, 17 december 2021
Lieve ouders,
Eindelijk is het zover! VBS De Toren en vooral de kleuters beginnen aan een nieuw
hoofdstuk. Vanaf 10 januari 2022 zullen onze kleutertjes in hun nieuwe klasjes spelen en
leren.
Dat dit organisatorisch wat vraagt, hoeven wij u niet te vertellen. U zal ongetwijfeld met een
aantal vragen zitten. Op een aantal ervan kunnen wij al wel een antwoord geven. Daarom
vinden wij het belangrijk om u vooraf goed te informeren. Duidelijkheid schept rust in het
hoofd. Hier gaan we dan!

1. Oei…met zijn allen op een site. Wat met parkeren?
Omdat verkeersveiligheid heel gevoelig ligt bij ons op school, zaten we met alle
betrokken partijen (Dekenaat, Gemeente Mol, HIK, Kombo, het oudercomité en de
school) samen om oplossingen te zoeken, die de veiligheid van uw en onze kinderen
kon garanderen. Onze voorzitter van het oudercomité heeft deze oplossingen voor u
in een brief gegoten. Gelieve deze goed te lezen. We vragen om samen met ons te
zorgen voor een veilige omgeving voor alle kinderen. Hoe goed wij ook
samenwerken….alles staat en valt met het gedrag van weggebruikers. Mogen wij u
vragen niet te parkeren in de Jozef Calasanzstraat. Deze weg is te druk.

2. Waar moet ik zijn bij het brengen van mijn kind?
Langs de parking aan het begin van de Calasanzstraat is een extra fietsstraatje
aangelegd. Dit heet het Pastoor Van Deursenstraatje. Via dit straatje kan u uw kind
veilig brengen.
Er zijn twee toegangpoortjes. De gele markering is voor de kleutertjes. De blauwe
voor de leerlingen van de lagere school. Kleutertjes mogen op de speelplaats afgezet
worden.

3. Waar moet ik mijn kleutertje afhalen?
U mag op de daarvoor voorziene zone op de speelplaats uw kleutertje afhalen. We
vragen aan de ouders van de kleuters wel te wachten als de rij van de lagere school
passeert zodat de rij een geheel blijft. De rij zal vlug passeren zodat u alle tijd hebt
om rustig met uw kleutertje verder te gaan.

4. Ik heb een kleutertje en een kind in de lagere school. Wat nu?
Kinderen van de lagere school, die even moeten wachten op hun (groot) ouders doen
dit op een bankje. Als de rij door is, kan u uw kind afhalen.
Al overdenken we alles nog zo goed. Soms kunnen er nog verrassingen zijn. Als school
zullen we alert zijn. Is er iets is waar we niet aan gedacht hebben? Meld het dan aan de
school of ouders van het oudercomité.
Wij kijken er enorm naar uit om eindelijk een basisschool te worden. Een plaats waar we
echt van elkaar kunnen leren. Het nieuwe jaar wordt voor ons alvast heel blij ingezet.

Waarschijnlijk bent u ook benieuwd hoe die nieuwe klasjes er uit zien. We beloven u dat van
zodra het mag van de Coronapolitie wij met heel veel trots onze deuren openzetten. Wordt
vervolgd…..
Met warme groeten
VBS De Toren

Verkeerssituatie VBS De Toren - Achterbos
Omdat onze school aan een drukke weg gelegen is, doen wij als oudercomité samen met de
school, de wijkpolitie en de gemeente heel wat inspanning om de verkeersituatie rond de
school zo veilig mogelijk te maken. We rekenen hiervoor ook op de hulp van alle ouders en
grootouders die hun kleuters en leerlingen brengen en ophalen.
Op 10 januari 2022 start de kleuterschool in het nieuwe gebouw naast de lagere school.
Hierdoor zal er meer verkeer voor en na school geconcentreerd worden op een kleinere
oppervlakte. We geven jullie graag nog enkele afspraken mee, zodat we samen zorgen voor
een veilige schoolomgeving.
1. Zaken die door de wegcode expliciet verboden zijn
Parkeren op minder dan 5m Parkeren op het fietspad.
van een zebrapad of op de
rijbaan wanneer die
onderverdeeld is in
rijstroken.

Parkeren tegenover een
ander voertuig, wanneer
twee andere voertuigen
daardoor elkaar moeilijk
zouden kunnen kruisen

2. Acties die we liever vermijden, voor een veilige schoolomgeving
Parkeren aan de kant van de rijbaan
180 graden omkeren
Ook al parkeer je reglementair aan de kant
van de rijbaan, het laten uitstappen van
(kleine) kinderen die ook nog eens het
fietspad moeten oversteken, zorgt voor
gevaarlijke situaties.

180 graden proberen te keren in een straat
met veel fietsers en voetgangers, een
schoolbus en veel doorgaand verkeer zorgt
voor onveilige situaties.

Zet je auto iets verder en zorg mee voor
een veilige schoolomgeving.

Rij liever een stukje rechtdoor en het blokje
om. Dit scheelt misschien een 1 minuutje in
je reistijd.

3. Hoe maak je het brengen en ophalen van onze kinderen zo veilig mogelijk?





Kom te voet of met de fiets wanneer het kan.
Respecteer de Zone 30.
o Vanaf 10 januari 2022 situeert de zone dertig zich tussen Groot-Kapellen en de
Akkerstraat (incl. de Jozef Calazanzstraat).
Parkeer in de trage wegen in de buurt van de school en leg de laatste meters te voet
af. Parkeer niet in de Jozef Calasanzstraat.
Op het kaartje hieronder staan enkele suggesties aangeduid:
o Oogststraat
o Groot-Kapellen
o Pastoor Moorkensstraat
Let a.u.b. wel op dat je reglementair parkeert en de opritten/parkings van
buurtbewoners niet blokkeert.

Zone 30
Parkeerzones

Maar nu….even rust en de beste wensen met vele
geluksmomentjes voor 2022.

