
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 5 ( 6 oktober 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Verkeerssituatie rondom school 
Misschien is het een beetje weggezakt of misschien is het niet bekend maar we 

willen u graag nog eens informeren over 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. En willen wachtende 

ouders de uitgaande kinderen die met de 

fiets zijn de ruimte geven .  

En wilt u ook niet parkeren voor de 

uitritten van de woningen in deze straat. 

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.  

Help ons aan een veilige schoolomgeving! Doe dit voor uw kind en alle andere 

kinderen! 

 

http://leerinhetverkeer.nl/product/attentiebord-veilig-naar-school/


 

 

 

 

Spek de clubkas van het Sinterklaas Comité Waspik 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Het is weer zover, de Rabobank ‘Spek de clubkas’ campagne is weer van start 

gegaan. 

Graag zouden wij willen vragen of jullie, als lid van de Rabobank, 1 of 2 stemmen 

aan ons zouden willen geven via https://tinyurl.com/yagat8rn  

We kunnen dat geld namelijk erg goed gebruiken voor o.a. het scholenbezoek, de 

intocht en het sinterklaasfeest. 

Wij hebben geen betalende leden zoals andere verenigingen, dus zijn geheel 

afhankelijk van donaties en giften. 

Hopelijk kunnen we op je stem rekenen! 

 

Alvast bedankt, 

Sinterklaas Comite Waspik 

 

Jeanine van Gulik 

Brigit Linders 

Wouter van Mierlo 

Judith van Eersel  

https://tinyurl.com/yagat8rn

