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              7 september 2017 

 
 

 

 
Agenda 

28-08-17: Eerste schooldag 
11-09-17: Project ondernemerschap groep 8 
11-09-17: Promoshow Star Class theater 
11-09-17: Deze week zijn de kennismakingsgesprekken 
25-09-17: Opening kinderboekenweek thema: Griezelen 
04-10-17: Dierendag 
05-10-17: Uitgave nieuwsbrief 
 
 
Start nieuwe schooljaar 
De eerste week zit er al weer op! We zijn het schooljaar feestelijk “ingesprongen”, we willen 
er een gezellig, leerzaam en succesvol schooljaar van maken voor iedereen! 
 

‘Ikke’ op bezoek! – Leren-leren   

 
Op woensdagochtend 6 september, kwam in alle groepen ‘Ikke’ even op 
bezoek. ‘Ikke’ weet waar hij goed in is en waar hij nog in kan groeien. 
‘Ikke’ is één van de monstertjes van Leren-leren. ‘Leren-leren’ is een 
actief proces waarin de leerling doelen stelt voor zijn eigen leren. ‘Ikke’ 
spoorde met zijn bezoekje de kinderen aan om ook naar zichzelf te gaan 
kijken:  
 

• Wie ben ik? 
• Wat wil ik? 
• Hoe wil ik zijn? 
• Hoe pak ik dat aan? 
• Hoe is het gegaan? 
• Wat is mijn volgende stap?  

 
Alle kinderen kregen een ‘Ikke’-boekje om daarin hun ideeën hierover te verzamelen. Dit 
past heel mooi bij de kind-gesprekken en het werken naar het eerste rapport.  
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Terugkoppeling verkeerscommissie Brede School 

Juni 2017 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Allereerst dank voor de vele reacties, tips en ideeën die we via de enquête kregen over de 
verkeersveiligheid en faciliteiten rondom de brede school!! Het liet zien dat het onderwerp 
ook bij jullie leeft en belangrijk is. 
 
Graag willen we jullie daarom een wat uitgebreidere terugkoppeling geven over de 
verschillende onderwerpen. Daarbij is het goed te weten dat al eerder dit jaar met de 
gemeente afgesproken is om in november 2017 met leerkrachten en ouders van de Brede 
School, politie en gemeente opnieuw te kijken naar de wenselijkheid, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van verdere aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid rond 
school.  
 
Het gaat in grote lijnen om 4 onderwerpen. 
 
1. Parkeren 

a. Onvoldoende parkeerplekken en het ontstaan van gevaarlijke situatie door fout 
parkeren. 

b. Onduidelijke markeringen op het parkeerterrein. 
c. Suboptimaal of onjuist gebruik Kiss en Ride zone. 
d. Veilig wegrijden (via Gorlooplaan). 

 
2. Veilige route naar school 

a. Onduidelijke oversteekplaats voor fietsers en voetgangers kruispunt 
Maximiliaanlaan en Sophiastraat. 

b. Nieuwe veilige route naar school vanuit de wijk achter de Gorlooplaan. 
c. Verminderen doorsteken over de parkeerplaats. 

 
3. Stimuleren veilig gedrag in en rond de Brede School 

a. Onderwijs en training m.b.t. verkeer voor de leerlingen. 
b. Informeren aanwezige voorzieningen en gewenst gedrag rondom de school voor 

ouders en verzorgers. 
c. Achtergronden, samenstelling, acties en doelen beter toegankelijk maken.  

 
4. Organisatorische aanpassingen 

a. Uitbreiden fietsenstalling volwassenen OBS. 
b. Aanpassing openingstijden hek Maximiliaanlaan tegenover de Karel de Stoute 

laan. 
c. Schooltijden. 

 
1. Parkeren 

 
Er zijn te weinig parkeerplekken op het parkeerterrein bij de school. We hebben een 
overzicht gemaakt van de beschikbare parkeervakken in de wijken rondom de school waar 
naar toe u kunt uitwijken als de parkeervakken vol zijn. Dit overzicht van alternatieve 
parkeermogelijkheden sturen we mee met deze mededeling. Zoals u kunt zien zijn er vele 
mogelijkheden binnen een straal van maar 350 meter van school! Om het in perspectief te 
zetten: dat is de afstand die de kinderen wekelijks lopen naar de gymzaal in de Pracht. Door 
in die vakken te parkeren kunnen u en uw kinderen veilig uitstappen en via stoep en 
oversteekplaatsen veilig naar school gaan. 
 
Er is gekeken naar de mogelijkheid om een extra parkeerterrein aan te leggen naast de 
bocht van de Gorlooplaan en Sophiastraat. Dit kan echter niet omdat dat terrein deel 
uitmaakt van een waterwingebied. De daar af en toe staande auto’s worden gedoogd maar 
mocht hier structureel gaan worden geparkeerd dan volgen controles en boetes. 
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De markeringen op het parkeerterrein zijn zeer onduidelijk. Aanpassing hiervan is een 
agendapunt bij de vergadering in november 2017.  
 
Er wordt regelmatig fout geparkeerd langs de rand van het parkeerterrein aan de 
Sophiastraat. Dit belemmert het zicht op de weg bij het uitrijden van het parkeerterrein en 
maakt zo de situatie onveilig. Er zijn inmiddels ‘natuurlijke belemmeringen’  geplaatst 
waardoor het niet meer mogelijk is daar te parkeren. We verzoeken u dringend om niet op 
de straat te parkeren maar bij volle parkeerplaats uit te wijken naar de eerder genoemde 
alternatieve parkeerplekken in de wijk! 
 
Bijgevoegd is een figuur met de optimale plek om te stoppen in de Kiss en Ride zone. De 
poort bij de rand van het bos is tegenwoordig ’s ochtends ook open zodat uw kind uit de 
auto direct het schoolplein op kan en zowel kinderen van de OBS als de Christoffel via het 
schoolplein naar hun klas kunnen lopen.  Inmiddels is ook het bord K+R verplaatst naar de 
bosrand om duidelijker te maken bij voorkeur niet bij de centrale poort te stoppen maar door 
te rijden tot het achterste hek. We willen u dringend verzoeken niet te parkeren in de K+R 
zone. Er zal in de eerder genoemde vergadering in november worden gekeken naar de 
mogelijkheid de zone duidelijker te markeren. Ook zal gekeken worden of er een tweede 
K+R zone voor de Christoffelschool gerealiseerd kan worden.  
 
Mocht u na het wegbrengen doorrijden richting Eindhoven en de ringbaan dan is het sneller 
om uit te rijden via de Sophiastraat, de Gorlooplaan en de Voorbeeklaan (zie bijgevoegde 
plattegrond). Dit gaat sneller door minder stagnatie door kruisend verkeer en een snellere 
doorloop bij de stoplichten op de Eindhovenseweg.  
 
2. Veilige route 

 
In de vergadering van november 2017 zal worden gekeken of en hoe de oversteekplaats op 
de kruising Maximiliaanlaan – Sophiastraat kan worden verbeterd. Ook zal het idee worden 
geagendeerd om een voetpad vanaf de wijk achter de Gorlooplaan naar de Brede School te 
realiseren. Kinderen uit die wijk kunnen dan zonder oversteken naar de school lopen.  
 
Om de doorsteek van het zebrapad op de Sophiastraat via de parkeerplaats 
(‘olifantenpaadje’) zoveel mogelijk te beperken wordt er nu al gekeken naar de 
mogelijkheden om het voetpad van het zebrapad naar de scholen en opvang ‘leuk en 
uitnodigend’ te maken door bv aanbrengen van voetstappen ed.  
 
De inzet van klaar-overs is eerder vervallen door gebrek aan voldoende vrijwilligers om dit te 
doen. 
 
3. Gedrag 

 
Jaarlijks worden er verschillende acties ingezet om leerlingen en verzorgers bewust te maken 
van veilig gedrag rond de school en in het verkeer. Er zijn vaste onderdelen zoals de 
fietsencontrole, het verkeersexamen, de wandelingen door de wijk enzovoort. Ook zijn er 
activiteiten die per jaar verschillen zoals het programma streetwise, de ballonnenboog etc. 
 
Het verzoek om lopend in plaats van de op de fiets naar de OBS te komen als u dicht bij de 
school woont (binnen 350 meter zoals aangegeven in het figuur) heeft te maken met het 
tekort aan fietsenstallingen op het plein van de OBS. 
 
Er wordt aan gewerkt om de situatie en het gewenste gedrag voor een veilige 
verkeerssituatie rond school beter inzichtelijk te maken door o.a. aanpassing van de website. 
 
4. Organisatorische aanpassingen 

 
In november zal worden bekeken of het mogelijk is de fietsenstalling voor volwassenen bij 
de OBS uit te breiden. 
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Inmiddels is geregeld dat de openingstijden van bij het hek tegenover de Karel de Stoute 
laan zijn uitgebreid. Het hek zal door een medewerker van kinderstad worden gesloten als 
het laatste kind van de opvang is opgehaald. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen die 
niet met de auto worden opgehaald toch over het parkeerterrein moeten gaan. 
 
Er is intern wel eens gesproken over aanpassing van de schooltijden maar dit is heden geen 
actief aandachtspunt. 
 
5. Nieuwe leden verkeerscommissie 

 
Mocht u hier net als wij enthousiast van worden en willen meedenken dan bent u van harte 
welkom op de volgende vergadering op maandag 25 september 2017 om 17:00 in de 

overlegruimte van de Brede School. U kunt ook een mailtje sturen naar uw school of 
opvang of een van de leden van de verkeerscommissie aanspreken. Uw school weet wie u 
waarvoor het beste kan benaderen. En tips en ideeën blijven natuurlijk van harte welkom! 
 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meerdere bijlagen over o.a. de optimale route en 
stopplekken. 
 

Typecursus de Typetuin in oktober van start! 

Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op woensdag 4 oktober 2017 om 15:15 uur 
de vernieuwde typecursus van de Typetuin van start. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Schrijf snel in, want vol=vol! Meer info kunt u hier downloaden. 
 

Samen rennen we de Ronde van Waalre!  

Zaterdag 9 september organiseert Loopgroep Waalre 
weer de Ronde van Waalre en The Kids Company 
Jeugdloop. De Jeugdloop is voor alle leerlingen van de 
basisscholen in Aalst en Waalre. Met de Christoffelschool 
doen we ook weer mee, dus schrijf je allemaal in. Het wordt 
een gezellige middag op de markt in Waalre-dorp.  

Iedere school die mee doet krijgt een Cor 
Versmissen-bokaal, maar de school met procentueel de meeste deelnemers wint de 
grootste beker. Iedereen die mee doet krijgt sowieso een prachtige medaille en een mooie 
herinnering.  

Iedere ronde is 475 meter en hoeveel je er rent maakt niet uit. (max. 5 rondjes)  

Programma op 9 september 

16.15 uur  ophalen van je startnummer op de verzamelplaats van je school in de Kiosk 
op de Markt in Waalre 

16.45 uur gezamenlijke warming-up op muziek 

17.00 uur start van de Jeugdloop op de Markt 

We zien elkaar dan op zaterdag 9 september om 16.15 uur bij de kiosk op de markt in 
Waalre. 

 
 
 

 


