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Beste ouders en verzorgers,
Woensdag 5 september start het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw. We hebben er lang naar
uit gekeken en zijn erg blij dat het bijna zover is. Eindelijk zitten we dan met alle leerlingen bij elkaar.
Met deze brief informeren wij u over de situatie rond de nieuwe locatie. Zo weet u wat u kunt verwachten bij het brengen en halen. Naast een beschrijving zijn er ook tekeningen van de nieuwe situatie.
-

Tekening 1: voor kinderen die op de fiets naar school komen
Tekening 2: voor kinderen die met de auto naar school gebracht worden
Tekening 3: om de juiste ingang van het schoolgebouw te kiezen

NAAR SCHOOL
Het Kindcentrum Koningin Emma is een buurtschool. Wij vragen ouders en kinderen lopend of fietsend naar school te komen.
Kom lopend!
De stoepen rond de school worden verbreed en daarmee ook veiliger om (een laatste stukje) naar
school te lopen.
Op de fiets! (zie tekening 1)
Kinderen komen met de fiets aan de hand het schoolterrein op via de ingang aan de Fortlaan of Floralaan. Ouders kunnen hun fiets even op de stoep parkeren. Voor bakfietsen is een ruimte gemarkeerd op de stoep aan de voorzijde van de school (Lohmanplein). Let er in alle gevallen op dat er een
veilige doorgang blijft voor de kinderen die naar school lopen.
De situatie voor fietsers is visueel weergegeven in tekening 1.
Fietsen stallen:
groep 1 t/m 4:
groep 5 t/m 8:

Fietsen kunnen gestald worden op het grote plein in de fietsenrekken aan de
voorzijde van de school (hoek Fortlaan/ Lohmanplein).
Via de Fortlaan of Graaf Florislaan komen deze groepen met de fiets aan de
hand het schoolterrein op. Fietsen stallen kan in de rekken achter de school.

Als je toch met de auto komt… (zie tekening 2)
Ouders die hun kinderen met de auto brengen, zullen in de nieuwe situatie iets verder van de school
moeten parkeren dan ze wellicht gewend zijn. De parkeersituatie is in tekening 2 aangegeven. De
parkeerplaatsen op het terrein van de school zijn voor het team van de Emmaschool.

Houd u er rekening mee dat:
- de uitrit van de bewoners te allen tijde vrij toegankelijk blijft. Dus parkeer hier ook niet
voor even. Dit is essentieel voor de samenwerking met de buurt.
- rond de school een stopverbod geldt.
- de hele wijk een 30km-zone is.
- de school in een vergunningshouders gebied ligt. Alleen tijdens in- en uitgaan van de school
geldt een gedoogbeleid 15 minuten voor- en na het in- en uitgaan van de school voor correct
geparkeerde auto’s.
- op de stoep parkeren niet toegestaan is, ook niet voor enkele minuten. Dit levert onveilige
situaties op voor de kinderen die naar school lopen.
- de Fortlaan eenrichtingsverkeer wordt van het Lohmanplein naar de Zwarteweg.
- handhaving door de gemeente plaatsvindt.

OP SCHOOL
Schooltijden
De school kent per ingang van het nieuwe schooljaar een continurooster. De schooltijden zijn voor
alle lesgroepen:
 ma, di, do, vr: 8.30 uur tot 14.15 uur
 wo: 8.30 uur tot 12.30 uur
Het terrein van school gaat om 8.15 uur open en is na afloop van de Buitenschoolse Opvang afgesloten. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open.
Gebruik de juiste schoolingang (tekening 3)
In het nieuwe schoolgebouw zitten alle kinderen onder een dak. Dit betekent meer kinderen die tegelijk de school in- en uitgaan. Om het voor de kinderen (met name kleuters) overzichtelijk te houden en de drukte op de trappen te verdelen, maken we gebruik van drie ingangen:
1: ingang 1 voor de groepen 3 en 4
2: ingang 2 voor de groepen 1, 2 en 8
3: ingang 3 voor de groepen 5, 6 en 7
Afscheid nemen en ophalen
De kinderen van groep 1 en 2 mogen tot in de klas gebracht worden. Tot de herfstvakantie geldt dit
ook voor de kinderen van groep 3. De kinderen van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 gaan zelf de school in.
Ouders kunnen op of rond het schoolplein afscheid nemen. Dus niet in het gebouw. Dit geldt ook
voor de kinderen van groep 3 na de herfstvakantie.
Bij het uitgaan van de school gaan de groepen 1, 2 en 3 met de leerkracht naar buiten. De kinderen
van de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 komen zelf de school uit. Ouders kunnen hun kind(eren) op of rond het
schoolplein ophalen.
Uiteraard zijn ouders in de school welkom voor incidentele vragen aan leerkrachten.
De eerste weken na de start
Na twee weken evalueren we de situatie. Rond de herfstvakantie volgt een bredere evaluatie vanuit
de gemeente. Uiteraard informeren we u bij eventuele aanpassingen. Mocht u nog vragen hebben,
dan kunt u deze stellen aan de verkeerscommissie: verkeersouders@emmaschool.nl
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een soepele start
van het nieuwe schooljaar.
Directie en Verkeersouders Kindcentrum Koningin Emma

Overzicht parkeersituatie (tekening 2)

