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Betreft: verkeersveiligheid rond de school

Beste ouders,

Zoals jullie konden lezen, is er dit jaar een kindergemeenteraad in Haacht opgestart. Twee
leerlingen van het 6° leerjaar, Martje en Elisabeth, zetelen hierin voor de school van
Wakkerzeel. Elke gemeenteraad staat in teken van een bepaald thema. Een week voor de
kindergemeenteraad komen de kinderen van het zesde leerjaar en juf Yolande samen om de
vergadering voor te bereiden.
Tijdens de kindergemeenteraad van 27 november ging het over de verkeersveiligheid rond de
school. Bij het bespreken van dit thema kwamen de kinderen op het idee hier zelf over te
communiceren naar de ouders toe. Dit initiatie kunnen wij alleen maar toejuichen.
Wij wensen jullie veel succes met de tips en het advies van onze kinderen! (z.o.z.)

Vriendelijke groeten
Team Wakkerzeel
Niet te rap,
niet te traag,
zo zien we het graag!
Niet onveilig
of ongezond,
niemand heeft graag
een kind onder een wiel zo rond!
Daarom vragen wij u hier:
rij wat trager voor ieders plezier.
Wij willen graag een veilige weg,
anders hebben de fietsers pech.
Bedankt om hierop aandachtig te letten,
nu heeft iedereen zo’n beetje zijn pretten.
De kinderen van het zesde, uw idool,
en natuurlijk de rest van de school!
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Lieve mama’s en papa’s,
Bij het bekijken van het verkeer rond onze school, waren we het er met z’n allen over eens.
Het zijn onze mama’s en papa’s ( mensen die kinderen komen ophalen) die ervoor zorgen dat
het soms onveilig is aan de schoolpoort. Daarom zouden wij willen vragen, rekening te
houden met onze tips en advies:
-

Probeer zoveel als mogelijk de kinderen af te zetten aan de kerk. Het is echt niet zover
om te wandelen tot aan de schoolpoort. Juf Yolande zorgt ervoor dat we veilig kunnen
oversteken.

-

Om zo weinig mogelijk auto’s voor de school te hebben, kunnen ouders misschien
carpoolen. Er zijn al mama’s die dit initiatief genomen hebben voor de fiets. Dat
vinden wij fijn.

-

Graag willen wij vragen de grijze poort vrij te houden. Iedereen staat te wachten op
zijn kind maar op die manier kunnen onze fietsers niet door! Is het mogelijk om een
‘Kiss and go’ – zone te maken voor de grijze poort? Wij gaan met de klas een bord
maken na de kerstvakantie.

-

Ouders (oma’s – opa’s - …) mogen de grijze poort niet open maken. Dit zorgt er voor
dat de school open staat nog voor de school ten einde is en dit zorgt voor onveiligheid.

-

Chauffeurs mogen niet asociaal zijn: vb.: kind in het midden van de straat afzetten, een
babbeltje staan doen midden de straat, ….

-

Probeer rond de schoolpoort 30 km per uur te respecteren.
Heel wat kinderen komen via de Kelfsstraat naar de school. Deze weg is echt
gevaarlijk voor ons! (zeker in de bocht!) Het zou fijn zijn indien iedereen bij het begin
en het einde van de school 30 km per uur zou respecteren en dit in de Kelfsstraat, de
Pastoriestraat en de Martelarenlaan.

-

In het maandblad van Haacht kunnen jullie ook lezen wat de gemeente zal doen met
onze vragen en ideeën van de kindergemeenteraad in november.

Dank je wel allemaal!
Leerlingen van het 6° leerjaar

