Haacht, 2 september 2019

Beste ouders
Beste leerlingen
Iedere dag pendelen meer dan 2100 leerlingen naar Don Bosco Haacht. Veel van hen
komen met de fiets; sommigen worden met de auto gebracht. Om alle verkeer zo vlot
mogelijk te laten verlopen op en rond onze school is het belangrijk om goede
afspraken te maken.
Als u uw zoon of dochter met de auto brengt, vragen wij u om veiligheidsredenen
om de schoolterreinen niet op te rijden maar uw kind ’s morgens af te zetten en ’s
avonds op te halen in de Stationsstraat, Jennekensstraat, Steenakker of Lange Kant.
Denk eraan dat parkeren aan een bushalte – ook al is het maar voor eventjes –
verboden is.
Als uw zoon of dochter met de fiets komt, vragen wij hem/haar de volgende
richtlijnen op te volgen.
Leerlingen van het 1ste en 2de jaar kunnen met de fiets de school binnenrijden via de
lichten aan de Stationsstraat of via het wegje aan de Jennekensstraat.
Leerlingen van het 3de tot 7de jaar kunnen met de fiets de school binnenrijden via de
lichten aan de Stationsstraat of via het Molenveld (aan het kapelletje). Leerlingen van
het 3de tot 7de jaar nemen niet het wegje aan de Jennekenstraat om botsingen te
vermijden.
Wij hopen dat deze afspraken zullen helpen om het drukke verkeer ’s morgens en ’s
avonds op en rond onze school vlot te doen verlopen.
Verder vragen wij om veiligheidsredenen dat alle fietsers een helm en fluohesje
dragen. De leerlingen van de 1ste graad zijn verplicht om het rugzakhesje, dat ze van
de school zullen krijgen, te dragen.
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