Avondrij VBS De Toren
Lieve ouders,
Ondertussen wonen we samen op één site.
Dat het wat drukker ging worden, wisten we allemaal. Toch merken we dat heel wat ouders moeite doen om te voet of
met de fiets naar school te komen. Dit vinden wij echt super en zijn hier heel erg dankbaar voor.
Omdat het allemaal wat nieuw en wat zoeken was, hebben we onze avondrij even onder de loep genomen.
De rij van de lagere school lieten we eerst doorgaan zodat ouders met een kleutertje daarna in alle rust hun kindje konden
ophalen. Dit liep heel goed. Om de rij vlot te laten doorgaan, willen we aan de ouders vragen om achter de blokken te
wachten zodat het straatje volledig vrij is.
Tijdens de observatie stelden we twee dingen vast :
1. Oei…het kleuterpoortje is wat smal
We merkten dat het poortje van de kleuterschool wat sma was voor het in- en uitgaand verkeer. Enkele ouders
zagen dit en gebruikten de brede poort om zo de school te verlaten. Zo ontstond een roulerend systeem. Dit vonden
wij slim bekeken. Ondertussen leiden onze kleuterjufen de ouders om zodat dit systeem kan behouden blijven.
2. Oei…onze fietsouders staan gevaarlijk.
Een tweede puntje dat ons in het oog sprong, waren ouders, die met hun fiets wachttten op de parking terwijl
wagens op en af reden. Van KOM/KSOM hebben we de toelating dat ouders hun fiets even stallen achter de
elektriciteitscabine. Op die manier staat u en uw fiets veilig weg van het autoverkeer.
Als u zelf nog verbetervoorstellen hebt, horen wij die graag. U kan ze kwijt op directie@vbsdetoren.be .
Samen zorgen we voor een veilige schoolomgeving voor zowel onze kinderen als hun ouders.
Dankjewel voor jullie engagement!
Met warme groeten
Het schoolteam van VBS De Toren
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