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Kom bij v�rkeur te voet of met de fiets naar
sch�l..

Goed Gezien!
Z�g v�r goede fietsverlicht� en draag �n
fluohesje!

V�r de sch�lp�rten houden we het graag
zo v�l mogelijk autovrij.
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Veilig naar school!
Dat willen we toch allemaal?

Vanuit de school stoppen we dan ook heel wat tijd
en middelen in een veilige schoolomgeving.

Met deze aanbevelingen lijsten we de
verkeersafspraken rondom onze school nog eens
een keertje op.

Algem�n
Rondom een school is het steeds een
druk verkeer van auto’s, fietsen,
steppers en voetgangers.

Met deze algemene regels komen we al
een heel eind om het extra veilig te
maken!

Vier zones
Je komt naar onze school vanuit één van deze 4 zones. Kies je zone met behulp van
de plattegrond (zie laatste pagina) en lees verder welke tips voor jou nuttig zijn.

Kleuterschool (Ks)
Lagere school (Ls)

KS LS Mollekemil KS LS Mollekemil

Zone 1

Richting spoorweg of
Sijsjesstraat
Mollekemil:

St. Odradastraat

Zone 2
Lindeplein en doorsteken

Flamingopoort

Zone 3
Vanaf Jongenschiro tot

ingang Slangenpoort.
(niet voor schoolgebouw)

Zone 4
Lindeplein en doorsteken

via Flamingopoort

Welke poort

gebru
ik ik?



Aan de giraffen- en aapjespoort
• Fietsen parkeren aan de overkant van de straat

of op de vroegere park�rplaatsen (kiß en ride). Niet
op het voetpad naast potl�d afsluit�!

• Voetgangers volgen éénricht�sverk�r op de stoep
en de straat.

• Ouders wachten zov�l mogelijk aan de overkant
van de straat, zodat het voetpad vrij blijft.

Zebrapad
• Bij gebruik van het zebrapad
sta�en fietsers naast hun fiets!
• Ook naast de fiets sta�en
van Flam�op�rt tot
zebrapad naar het Lindeplein.

Niet parkeren AUB
• In de directe omgev� van �n sch�lp�rt.
• Tegenover de turnzaal en het secretariaat (St.
Odradastraat). Zeker niet als de auto d�ls op de
rijbaan staat. Dit maakt de d�rgang moeilijker.
Park�r thv Jongenschiro en Odradab�ld.

De Zebrapoort
(tussen hofke en kleuterspeelplaats)

De groene p�rt w�dt d�r �n juf
opengedaan om 8u25 en 15u25.
Graag niet �rder op de sp�lplaats

komen.

Aan de Flamingopoort
Niet parkeren aan de overkant van de
straat tußen de Flam�op�rt en de
Slangenp�rt.

Elke p�rt zijn diertje
Om het voor alle kinderen duidelijk te maken is elke
poort voorzien van een dierensymbool.

We lijsten even per poort wat aandachtspunten op.
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