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VERKEERSSITUATIE PIETER POSTSTRAAT
Beste ouders/verzorgers,
Even voorstellen:
Wij zijn Rachid en Michaël. Wij zijn studenten van de politie-eenheid Eindhoven-Noord. Wij
zijn bijna klaar met de opleiding tot hoofdagent. Als eindopdracht van de opleiding moeten
wij een plan schrijven voor een probleem in de wijk.
Wat is de reden dat wij er zijn:
Het is algemeen bekend dat er een parkeerprobleem is bij het wegbrengen en ophalen van
de kinderen naar de school. Hierdoor ontstaan er soms onveilige situaties. Er zijn meerdere
klachten vanuit de buurt en van ouders over het veiligheidsgevoel met het wegbrengen en
ophalen van de kinderen. Vanwege de onveilige situaties en de klachten, zijn wij gevraagd
om een plan te gaan plan te schrijven om de klachten en verkeersonveilige situaties in kaart
te brengen.
Tijdens vooronderzoek zagen wij onder andere het volgende:
- Dat er op de stoep en opritten van buurtbewoners dubbel geparkeerd wordt.
- Dat er een ouder al vanaf 14.10 uur aan het wachten was op haar of zijn kind. De auto stond niet geparkeerd in een parkeervak.
- Dat er tegen de rijrichting wordt ingereden.
Wat gaan wij doen:
Wij zullen nog meerdere malen bij aanvang en einde van de school kijken naar de verkeersituaties. Wij gaan foto`s maken om zo inzicht te krijgen over het probleem. De gezichten van
personen en de kentekens worden onherkenbaar gemaakt. De foto`s gebruiken wij alleen
voor ons plan. Verder gaan wij in overleg met onder andere de ouderraad en het verkeersteam van de school. Ook gaan wij de gemeente Eindhoven en Veilig Verkeer Nederland benaderen en bij dit plan betrekken.
Wat kunt u doen:
Hebt u tips of vragen, dan kunt u ons mailen op politie.parkeren@hotmail.com
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AFSCHEID JUFFROUW MAARTJE
In de vorige Nieuwsbrief heeft juffrouw Maartje een stukje geschreven over haar afscheid.
Als herinnering wil ik u er op wijzen dat u vrijdag 27 maart vanaf 14.45 uur in de gelegenheid
bent om in de speelzaal afscheid van haar te nemen.

UITGAVE SCHOOLKRANT
Op de kalender staat dat vandaag de nieuwe editie van onze digitale schoolkrant Weet-jeveel online uit zou komen. Door technische problemen is dat helaas niet gelukt. U wordt geinformeerd wanneer de nieuwe uitgave online staat.

WERKDAGEN INTERNE BEGELEIDERS (IB-ERS)
Morgen start juffrouw Imke haar werkzaamheden weer na haar zwangerschapsverlof. Dank
aan degenen die juffrouw Imke tijdens haar verlof hebben vervangen. Met de terugkomst
van juffrouw Imke is het IB-team weer op volle sterkte. De werkdagen van juffrouw Imke zijn
dinsdag t/m donderdag. Ook juffrouw Nini is deze dagen als IB-er op school aanwezig.

SAMEN THUIS IN TAAL
In Nieuwsbrief nr. 22 heeft u kunnen lezen over het project “Samen thuis in Taal” voor de
groepen 1 t/m 4. Afgelopen vrijdag is het team van vrijwilligers op school geweest om kennis
met elkaar en met de school te maken. De vrijwilligers zijn erg enthousiast om aan de slag te
gaan. Het project start morgen in de groepen 1A, 2A, 2B, 3A en 3B en bij de peuters van Dikkie&Dik.

SPEELTUIN EN TEGELS
Vanuit de werkgroep Kei Gaaf hebben we als school de speeltuin aan de kruising Jacob
Frankaertweg en de Coebergerstraat geadopteerd. De leerlingen van de leerlingenraad hebben nagedacht over de speeltoestellen die geplaatst zijn en er zijn tegels gelegd die de route
naar de speeltuin en naar school aangeven.
De groepen 1 en 2 gaan op vrijdag naar de speeltuin. De groepen 3 t/m 8 gaan in de ochtendpauze van 10.15 uur tot 10.45 uur volgens onderstaand rooster:
Maandag
4B + 7A
Dinsdag
3A + 6B
Woensdag
4A + 8
Donderdag
3B + 6A
Vrijdag
5A + 5B + 7B
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
U krijgt uw nieuwsbrief nu digitaal. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dat doorgeven via info@bs-opbouw.nl
Kent u ouders die de nieuwsbrief nog niet digitaal toegestuurd krijgen, vraag hen dan
ook ons snel een e-mail te sturen. Stuur uw mail naar: info@bs-opbouw.nl Voor alle overige vragen en of informatie kunt u dit emailadres ook gebruiken.
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