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Info verkeerssituatie rondom de school
Beste ouders,

Afgelopen woensdag was er een infoavond betreffende de werken aan de parking
en in de Venusstraat. Hier werd het conceptplan voorgesteld. Er is een exemplaar
ter inzage in de school voor wie interesse heeft.
Omdat de hinder afhankelijk is van de fase waarin de werken zitten, zal ik voortaan
elke vrijdag communiceren om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen van
de werken en over de afspraken voor de komende week.
STAVAZA:
- De werf voor de afbraak van het klooster blijft ongewijzigd en dus blijft het voetpad
aan de zijde van de school nog bruikbaar. Werfverkeer wordt ingepland op
momenten dat er geen kinderen aanwezig zijn of kunnen passeren.
- De komende weken zal er eerst gewerkt worden aan de heraanleg van de parking
en de vernieuwing van de nutsvoorzieningen.
AFSPRAKEN:
- Voor de komende week houden we alles zoals het is. De ingang aan de kant van
Schransken blijft voorlopig nog gesloten.
Ik wil iedereen danken voor het goed opvolgen van de oproep om zoveel mogelijk te
voet en met de fiets te komen. Laten we zeker ook aandacht blijven hebben voor het
veilig parkeren rondom de school. Ik ben me ervan bewust dat er niet veel
alternatieven zijn, maar houd steeds rekening met de veiligheid van onze kinderen.
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Met vriendelijke groet,
directeur Kevin Francken
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