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Samen school zijn. 
 

 

Verkeersveiligheid 
 
Een aantal ouders hebben ons laten weten dat er nu met de wegwerkzaamheden gevaarlijke 
situaties ontstaan bij de Voskamp door teveel auto’s en daarnaast lopende en fietsende kinderen. 
Vandaar dat we het bericht uit een vorige nieuwsbrief nogmaals meesturen. Wilt u dit ook 
communiceren met opa’s, oma’s, oppas of anderen wie uw kind(eren) brengt en ophaalt. Het gaat 
slechtst om een korte periode en we hopen op deze manier de veiligheid voor alle kinderen te 
kunnen waarborgen. 
 
In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen wat de werkzaamheden van de N18 en het kruispunt 
Molenstraat voor ons betekent.  
Vanaf 24 oktober zal het kruispunt met de Molenstraat gedurende 3 weken voor auto’s afgesloten 
worden. (De kruising blijft wel open voor voetgangers). Het éénrichtingsverkeer zoals wij nu 
gecreëerd hebben zal dan niet mogelijk zijn, want ouders kunnen niet via de Molenstraat verder 
rijden. Ook zal de Voskamp niet toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. In deze periode kan en 
mag u niet met de auto de Jordaansingel inrijden. Wij vragen u zoveel mogelijk om in deze periode 
met de fiets of lopend te komen. Mocht u toch van de auto afhankelijk zijn, kan deze in de 
Sonderenstraat geparkeerd worden. Leerkrachten kunnen de auto wel voor de school parkeren. Zij 
gaan niet naar huis op het moment dat de kinderen naar huis gaan en als zij draaien ontstaat er 
dus geen gevaarlijke situatie.  

• Er is ons aangegeven dat er zal worden toegezien op het naleven van deze afspraak en 
gehandhaafd zal worden. Er kunnen dus bekeuringen uitgeschreven worden. 

Het is slechts een tijdelijk maatregel en op deze manier zorgen we er voor dat de kinderen ook 
tijdens deze werkzaamheden zo veilig mogelijk naar school kunnen.   
Verdere informatie over de N18 en de bijbehorende werkzaamheden kunt u vinden op de website 
www.oude-n18.nl 
 

Berichtgeving vanuit school 
 

• 6.1 In de bijlage vindt u de informatie voor het schoolontbijt van woensdag 9 november. 

• 6.2 In de bijlage vindt u informatie van het Assink 
 

Berichtgeving vanuit andere instanties 
 

• 6.3 In de bijlage vindt u informatie over activiteiten vanuit de parochie 
 

http://www.oude-n18.nl/
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Oud papier 
 
Inzameling oud papier is van 9.00 uur tot 12.00 uur op: 

• 12 november 2022 

• 10 december 2022 

• 14 januari 2023 

• 11 februari 2023 

• 11 maart 2023 

• 8 april 2023 

• 6 mei 2023 

• 3 juni 2023 

• 1 juli 2023  

• 29 juli 2023 

 

Jaaragenda 2022-2023 
 
Het vakantierooster en de schoolkalender voor het schooljaar 2022-2023 zijn op de website 
geplaatst. 
 

Agenda 
 
9 november:              Nationaal schoolontbijt 
14 november:            Deze week oudergesprekken op aanvraag 
17 november:            MR vergadering 
2 december:              Sinterklaas op school, kinderen om 12 uur vrijdag  
8 december:              GMR vergadering 
22 december:            Kerstviering 
23 december:            Alle kinderen om 12 uur vrij 
 

 

 

 


