
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 15 ( 26 januari 2016) 
 

 
 

Beste ouder / verzorger, 
 

Coördinator gezocht voor de brigadiersgroep 
Na 4 jaar met heel veel plezier de coördinator te zijn geweest van de 
brigadiersgroep van de Schoolstraat, is het tijd het stokje over te dragen.  

Voor het werk en voortbestaan van de brigadiersgroep is een coördinator 
essentieel. Je bent het aanspreekpunt voor de brigadiers, school en politie en 

coördineert de aanmeldingen en de roosters.  Vind je een veilige oversteek bij de 
Schoolstraat echt belangrijk? Ook volgend schooljaar? Ben je gemotiveerd om je 
daarvoor in te zetten? Neem dan contact op met school (info@bsdeveste.nl , 0416-

315000) of met mij (patricia.baede@xs4all.nl , 0416- 316552).  

 Help ze     
                 oversteken 

 

Doe mee!  

word verkeersbrigadier 

 

Daarnaast kunnen we ook heel hard nieuwe brigadiers gebruiken. Zonder 
voldoende aanmeldingen kunnen we een veilige oversteek niet garanderen. Het 

kost niet meer dan een kwartiertje per dag om de kinderen in de Schoolstraat 
veilig naar school te laten gaan. De tijden worden 's morgens van 8.10 - 8.25u. 
Het is mogelijk daarna nog even naar de klas te gaan of voor het raam te 

zwaaien.  De tijden 's middags zijn 15.15 - 15.30u.  

kijk op http://www.helpzeoversteken.nl/word-verkeersbrigadier  en op 

http://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersbrigadiers  voor meer informatie.  

 

Patricia Baede 
Coördinator Brigadiersgroep 
Schoolstraat  
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Verkeerssituatie rondom de 
school 
 

Wij maken ons ernstig zorgen om de 
verkeerssituatie rondom de school bij het 

ophalen en wegbrengen van de kinderen. 
Geregeld zien wij gevaarlijke situaties ontstaan doordat ouders parkeren op 
plaatsen waar kinderen op de fiets of lopend naar school komen. 

Daarom hebben wij een top vijf verlanglijstje gemaakt zodat de leerlingen op een 
veilige manier de school in en uit kunnen gaan. Dit doen we ook voor uw kind, 

kleinkind of oppaskind. 

1. Aan de straatzijde aan de kant van de school in de Burg. 

Couwenbergstraat, geldt een stopverbod. Dus niet stoppen of parkeren 
aan deze zijde. Ook niet bij slecht weer. 

2. Wilt u in de Burg. Couwenbergstraat niet parkeren of stoppen tussen 

de ‘groene mannetjes’. Dit is een zone om zodoende  de in- en uitgang 
van de school veilig te benaderen of te verlaten. Zeker bij slecht weer. 

3. Parkeer zoveel mogelijk in de parkeervakken in de Wilhelminastraat of 

bij het zorgcentrum. Het is van daaruit een klein stukje lopen naar de 
poorten. 

4. De in- en uitgangen  aan de Prins Bernhardstraat autovrij houden. 

Graag parkeren in de Wilhelminastraat of bij het zorgcentrum of sporthal. 

5. Matig uw snelheid in de schoolzone. Rijd stapvoets. 

 
 

Als we met z’n allen deze regels na kunnen leven dan zou dat toch fantastisch 
zijn. 
De BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) van de gemeente Waalwijk 

hebben wij gevraagd om geregeld eens te komen kijken. We hopen dat zij niet in 
actie hoeven te komen. 

Help ons aan een veilige schoolomgeving!  

Doe dit voor uw kind en alle andere kinderen! 
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