Heerlen, juli 2019

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de eerste klassen,
Het nieuwe schooljaar begint en dat betekent voor jullie, leerlingen van de eerste klassen, het begin
van een nieuwe schoolcarrière. Je zult zien dat je allerlei nieuwe dingen ontdekt en gaat ervaren. Het
is mogelijk dat je vanaf nu voor het eerst iedere dag met de fiets naar school gaat. Voor jouw
veiligheid is het belangrijk dat je de fietsroute naar school zo snel mogelijk kent en ik adviseer je dan
ook deze met je ouder(s)/verzorger(s) te oefenen.
Pas de op de basisschool geleerde verkeersregels altijd toe. Denk op de eerste plaats aan je eigen
veiligheid, maar vanzelfsprekend ook aan die van anderen. Het is belangrijk dat je alle verkeersregels
kent, dus kijk ze in geval van twijfel nog eens goed na zodat je in alle situaties in het verkeer weet
hoe je moet handelen! Daarnaast is het belangrijk dat je fiets in technisch goede staat verkeert, dat
betekent dus dat de remmen, verlichting etc. in orde zijn.
Voor de leerlingen die via de Heerlerbaan en de Heesberg naar school komen, is het belangrijk te
weten dat er een fietspad is op de Molenberglaan. Sla dus niet meteen de Molenberglaan rechtsaf in,
maar blijf op de rotonde en neem op de rotonde (vlak voordat je bij de kapel op de hoek van de
Akerstraat aan de voorkant van de school komt) de afslag rechtsaf naar het fietspad dat evenwijdig
aan en vlak bij de muur van de schooltuin loopt. Op deze manier hoef je niet tussen het drukke
verkeer richting de slagboom linksaf te slaan.
Als je met het openbaar vervoer reist, maak dan gebruik van de meest recente informatie over de
voor jou handigste buslijnen via www.arriva.nl/limburg/reisinformatie/reisplanner.htm of
www.9292.nl
In de loop van komend schooljaar zullen er enkele acties met betrekking tot het verkeer en de
verkeersveiligheid volgen.
Met vriendelijke groet,
namens de directie,

G. de Munck
Rector

