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KINDEREN BRENGEN EN OPHALEN
Ga voor vertrek naar school na of uw kind koorts heeft, hoest of andere ziektesymptomen
vertoont. BIJ ELK GERING SYMPTOOM HOUD JE JE KIND THUIS!

Brengen van kleuters
Algemeen
•
•
•
•

Kinderen zijn vanaf 8u15 welkom op school.
Ferm begeleidt de kinderen van de vooropvang zelf naar school.
Alle kinderen zijn om 8u30 op school. Laatkomer zijn in het klasje is niet leuk.
Maak het afscheid kort, dit maakt het gemakkelijker voor je kind en jezelf.

Tijdens de coronaperiode zijn er speciale afspraken.
•
•
•
•

De speelplaats betreden langs het kleine poortje en de route rond de zandbak volgen.
Juffen vangen je kind op, hou het afscheid kort.
Langs de grote poort de speelplaats terug verlaten.
Zie blauwe pijlen op het circulatie plan.

Te voet
•

De ingang van de school is te bereiken via het kleuterpaadje dat toegankelijk is via de
Palmbosstraat en de Bareelstraat.

Met de fiets
•

De fietsen van de kleuters worden in het fietsenrek gezet in het schoolpaadje, net naast de
school aan de speelweide.

Met de auto
•

Parkeer uw auto op het burgemeester J. Van Looverenplein of in de Bareelstraat. Van daar
kan je te voet via het kleuterpaadje de school bereiken.
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Ophalen van kleuters
Algemeen
• Kinderen worden afgehaald via het kleuterpaadje.
• Ouders wachten op het kleuterpaadje tot het belsignaal.
• Kleuters mogen nooit alleen vertrekken, ze worden dus altijd afgehaald.
• Bij het afhalen worden de kinderen aan de hand gehouden. Zo hebben de juffen een goed
overzicht wie wordt afgehaald en wie niet.
• Ouders verlaten met hun kinderen de school via het kleine poortje.
• Kinderen die niet worden afgehaald, worden naar Ferm kinderopvang gebracht.
Tot aan het einde van het schooljaar organiseren we het ophalen van kleuters op deze manier:
• Kleutergroepen 1 en 2
o Speelplaats betreden langs het kleine poortje en de route rond de zandbak volgen.
o Afstand houden en wachten achter de nadars.
o Je kind zal naar je toekomen.
o Langs de grote poort de speelplaats terug verlaten.
o Zie groene pijlen op het circulatieplan.
• Kleutergroep 3
o Ze worden opgehaald aan de speelweide, toegang langs de grote poort daar.
o Afstand houden en wachten aan het lint.
o Je kind zal naar je toekomen.
o Langs de grote poort de speelweide terug verlaten.
o Zie bruine pijlen op het circulatieplan.
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Brengen van lagere school kinderen
Algemeen
•
•
•
•

Kinderen worden vanaf 8u15 opgevangen op de speelplaats. Niet vroeger a.u.b.
Ferm begeleidt de kinderen van de vooropvang zelf naar school.
Kinderen van L1 en L2 komen de school binnen langs het kleine poortje (Warandestraat).
Als uw kind in Blokje Blauw school loopt en te laat aankomt, kan je enkel via de parking aan
de Visserij de school betreden. Even aanbellen en langs het secretariaat passeren.

Tijdens de coronaperiode zijn er speciale afspraken.
•
•
•
•
•
•
•

Ouders dragen een mondmasker.
We houden 1,5m afstand van andere volwassenen en kinderen.
Ouders komen NIET op de speelplaats of in de school.
De kinderen worden opgewacht door de leerkrachten.
Je vertrekt onder de algemene richtlijnen via de parking aan de Visserij of Warandestraat.
Kinderen gaan eerst hun handen wassen met water en zeep. Bij slecht weer met
ontsmettingsgel bij het betreden van de klas.
Zie ook circulatieplan.

Te voet
•
•

De kinderen kunnen de speelplaats van Blokje Blauw betreden via de poorten aan de
Pastoriestraat en de Visserij.
De leerlingen van L1 en L2 komen via het kleine poortje in de Warandestraat op de
speelplaats in de Kapelstraat.

Met de fiets
•
•

•

•

We raden aan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de fietspooling.
Alle fietsers (fietspoolers én losse fietsers) uit de Kapelstraat plaatsen hun fiets in de
fietsenrekken aan de pastorie (eventuele uitzonderingen zijn fietspoolgroepen en broers of
zusjes van Blokje Blauw).
Alle fietsers (fietspoolers én losse fietsers) van Blokje Blauw plaatsen hun fiets in de nieuwe
fietsenstalling aan Blokje Blauw. Er zullen zones voorzien zijn voor elke fietspoolgroep en
voor de losse fietsers.
In de fietsenstalling zijn er twee soorten rekken: aan de zijde van de wijk rekken voor fietsen
met brede banden, aan de zijde van de parking voor gewone fietsen. Kinderen zetten hun
fiets IN de rekken en niet er voor.
Fietspoolgroepen
o Noordpoolers en Henningenlaan-Hofdreef: Zij rijden vanaf hun vertrekpunt via de
Oud Dorpstraat en Boudewijnlaan naar hun juiste fietsenstalling.
o Terbeek en Hoogstraatseweg: Zij rijden via Hoogstraatseweg en Weverstraat (en
eventueel Warandestraat) naar de school.
o Marsweg-Neerven, Molenakker, Brechtseweg-Dorens en Zuidhoek:
Zij rijden vanaf hun vertrekplaats via de Tienpondstraat of Brechtseweg,
Burgemeester J. Van Looverenplein en worden overgezet aan het zebrapad aan de
kerk (KBC Aertsen) en aan de Keizer. Via de Pastoriestraat naar hun juiste

p.3

•

fietsenstalling. Matig je snelheid op de speelplaats van Blokje Blauw, daar mag je
enkel ‘steppen’.
o Deze routes en afspraken kwamen tot stand in overleg met de
fietspoolverantwoordelijken.
Losse fietsers. De kinderen die niet aan de fietspooling deelnemen plaatsen hun fietsen in de
rekken aan de pastorie (L1 en 2) of in de fietsenstalling aan Blokje blauw (L3, 4 ,5 en 6). Als
kleine broer of zus de fiets aan de pastorie plaatst, kan grote broer of zus verder rijden langs
de Pastoriestraat en langs daar over de speelplaats naar de nieuwe fietsenstalling gaan. Die is
ook steeds bereikbaar via de Warandestraat - Kerkweg, langs de Fabiolalaan of langs de
Boudewijnlaan.

Met de auto
•

We proberen steeds zo weinig mogelijk autoverkeer aan onze schoolpoort te hebben.
Moest je je kind toch met de wagen brengen, vragen we met aandrang om uw snelheid te
beperken (zone 30) en de verkeersregels te respecteren, ook in de omliggende straten.
In de onmiddellijke omgeving van de Kapelstraat is er heel weinig parkeerplaats,
we parkeren bij voorkeur op het Burg. Van Looverenplein.

Ophalen van lagere school kinderen
Algemeen
•
•

•

•

•
•
•

Indien kinderen in een rij meegaan naar een bepaalde plaats (fietsrekken, Burg. Van
Looverenplein…) worden ze NOOIT uit de rij gehaald.
Oversteken op het zebrapad bij een gemachtigd opzichter.
Ouders en kinderen wachten aan de stoeprand tot de gemachtigd opzichter in het midden
van de rijbaan staat en het signaal geeft dat ze mogen oversteken.
In de Pastoriestraat kan het naschools best druk zijn.
De fietspoolrijen stellen zich in het eerste gedeelte op. Aan hen vragen we om rustig naar
hun plaats te stappen en zich per twee aan de zijkant op te stellen. Zo blijft de doorgang
steeds gewaarborgd voor bv. opvangrij van de kleuterschool, andere voetgangers en losse
fietsers die vertrekken.
Rollerdag
Op rollerdagen mogen de kinderen met allerlei rollend materiaal naar school komen.
Maar ook op steps of roller skates gedragen wij ons voorzichtig en hoffelijk ten opzichte van
de andere mensen. We halen geen halsbrekende toeren uit waarbij we ons in een skate park
wanen. Zowel op de speelplaats als onderweg naar school of thuis.
Ouders komen NIET op de speelplaats en wachten altijd buiten de school. Gelieve niet op de
openbare weg te wachten.
Kinderen die niet worden opgehaald, blijven op de speelplaats en gaan naar de naschoolse
opvang.
Buren: Graag willen we vragen om de rust en privacy van onze buren in de Pastoriestraat,
Warandestraat, K. Boudewijnlaan, K. Fabiolalaan en Visserij te respecteren.
Maak geen onnodige verplaatsingen met de wagen. Hou je zeker aan de parkeerregels en
hou de opritten en garagepoorten vrij.
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Te voet
•

De kinderen verlaten in rij en onder begeleiding de school. Ze worden overgezet indien
nodig.

Met de fiets
•
•
•

•

We raden aan om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de fietspooling.
De leerlingen gaan in rij en onder begeleiding naar de fietsenrekken. Ze worden overgezet
indien nodig.
Fietspoolgroepen
o Noordpoolers en Henningenlaan-Hofdreef: Stellen zich naschools op aan de
fietsenstalling aan Blokje Blauw. Zij rijden via de Boudewijnlaan richting Oud
Dorpstraat en zo verder.
o Terbeek en Hoogstraatseweg: Stellen zich naschools op aan de fietsenstalling Blokje
Blauw en vertrekken respectievelijk langs Pastoriestraat of Kon. Fabiolalaan.
o Marsweg-Neerven, Molenakker, Brechtseweg-Dorens en Zuidhoek:
Stellen zich naschools op in de Pastoriestraat, worden overgezet aan zebrapad aan
De Keizer en eventueel ook aan de kerk/KBC Aertsen.
Losse fietsers (fietsers die niet met een fietspoolgroep meerijden)
o Blokje Blauw
 Kinderen van Blokje blauw kunnen, na vertrek van de fietspoolrijen vanuit de
fietsenrekken huiswaarts vertrekken. Ouders die hun kinderen komen
ophalen kunnen hen daar opwachten in een afgesproken zone zodat zij de
opstelling van de fietspoolrijen niet hinderen.
 Aan hen vragen we om ook zeker en vast de verkeersregels na te leven en
rekening te houden met andere weggebruikers en voetgangers. Rustig en
voorzichtig fietsen!
o Kapelstraat
 ‘Losse fietsers’ van L1-2 worden onder begeleiding naar de fietsenstalling in
de Pastoriestraat gebracht. Kinderen worden onderweg niet uit de rij
gehaald. Het voorafgaand ophalen van fietsjes van de kinderen heeft dan
ook geen zin. Ouders van de losse fietsers wachten best in de Pastoriestraat
voorbij de fietsenstalling op hun kinderen, daar is voldoende ruimte.

Met de auto
•

•
•

•
•

Naschools verlaten ALLE kinderen die met de auto opgehaald worden met de voetpooling de
school via de Pastoriestraat. Zij gaan in groep en onder begeleiding naar het Burg. Van
Looverenplein waar ze opgehaald kunnen worden.
Kinderen worden onderweg niet uit de rij gehaald.
Op het Burg. Van Looverenplein wachten ze aan de paaltjes aan het KBCverzekeringskantoor. Ouders komen hun kind daar ophalen. De kinderen lopen dus niet
zomaar alleen het plein op.
Kinderen van L1-2 die om 16u niet opgehaald zijn worden naar Ferm kinderopvang gebracht.
Kinderen van L3, 4, 5, 6 worden tot 17u in Blokje blauw opgevangen en daarna naar Ferm
kinderopvang gebracht.

p.5

Circulatieplan buitenomgeving Blokje Blauw

•

Blokje Blauw is zoals steeds bereikbaar via de normale toegangswegen:
o Bij voorkeur met de fiets of te voet via Kon. Boudewijnlaan / Kon. Fabiolalaan /
Kerkweggetje / Pastoriestraat.
o Met de wagen via Oud Dorpstraat – Kon. Boudewijnlaan.

•

In de zone naast de school (vanaf de fietsenstalling tot aan speelbos) voeren we
éénrichtingsverkeer in voor de fietsers

•

Hoe komen we de school binnen?
+
-

-

-

=

Kinderen die te voet langs de Pastoriestraat komen
passeren de handwasunit, wassen daar hun handen
en gaan via afdak zijde sportveld ineens naar hun lokaal.
Kinderen die langs de zijde Visserij komen (voetgangers, fietsers, autokinderen), komen
binnen langs de zwarte poort en wandelen naast het sportveld richting sportschuur. Ze
passeren de andere handwasunit, wassen daar hun handen en gaan via afdak zijde
sportveld ineens naar hun lokaal.
Tijdens de koude herfst- en winterperiode ontsmetten kinderen hun handen in de klas
i.p.v. ze buiten te wassen.

Circulatieplan buitenomgeving Kapelstraat
•

De site Kapelstraat is zoals steeds bereikbaar via de normale toegangswegen
o Bij voorkeur met de fiets of te voet via Kerkweggetje / Pastoriestraat / Weverstraat /
Kapelstraat / Warande.
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•

Hoe komen we de school binnen?
+
=
Kinderen die de speelplaats opkomen
passeren de handwasunit, wassen daar hun handen
en gaan ineens naar hun lokaal.
Tijdens de koude herfst- en winterperiode ontsmetten kinderen hun handen in de klas
i.p.v. ze buiten te wassen.

SCHOOLSTRAAT
Wat is een schoolstraat?
Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een
periode wordt afgesloten. Met uitzondering van hulpdiensten is geen gemotoriseerd verkeer
toegelaten. De straat is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Bewoners kunnen,
mits een aangevraagde vergunning, de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.
Welke zone is schoolstraat?
Heel de Pastoriestraat en de Warandestraat tot aan de Kerkweg.
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Gedurende welke tijdspanne?
We hebben er bewust voor gekozen om de
periode zo kort mogelijk te houden.
•
•
•

Maandag tot vrijdag: 8u10 tot 8u30
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 15u40 tot 16u
Woensdag: 12u tot 12u15

MUSKETONS
Vooral onze jongste kinderen van leergroepen 1 en 2 hebben het soms moeilijk om, bij vaak
wisselende situaties, te weten waar ze naschools naartoe moeten. Word ik vandaag met de wagen
opgehaald? Moest ik nu te voet of met de fiets naar huis? Of was het vandaag naar oma? ...
Daarom werken wij met een systeem van gekleurde musketons. Kinderen krijgen, indien nodig,
musketons van vier verschillende kleuren. Bespreek voor het naar school gaan even met je kind op
welke manier het die dag na school naar huis gaat. Hang dan de juiste musketon aan de boekentas.
Het is dus de bedoeling dat elk kind van de lagere school dus elke dag de juiste musketon aan de
boekentas heeft hangen. Het is een geweldig geheugensteuntje en ook de juf of meester ziet in één
oogopslag of je kind in de juiste rij staat.
•
•
•
•

Blauw: voetgangers
Groen: fietsers
Rood: kinderen die met de wagen worden opgehaald aan het burg. Van Looverenplein
Zwart: kinderen die in de naschoolse les blijven, naar de Ferm kinderopvang of bv. naar
muziekacademie gaan.

FIETSPOOLING
In Loenhout wordt al jaren fietspooling georganiseerd om onze jonge fietsers (lagere school) veilig
naar school en terug naar huis te begeleiden. Gedetailleerde informatie over de organisatie vind je
op onze website www.blokje.be/fietspooling. Gelieve daar ook in te schrijven.

VEILIGHEID - KISIKAGEBRUIK
•
•
•

Ouders dragen de verantwoordelijkheid om hun kind een kisika (fluohesje) aan te geven
wanneer zij ’s morgens als voetganger of fietser naar de school komen.
Al onze kinderen dragen een kisika tijdens elke verplaatsing binnen de schooluren.
Al onze kinderen dragen een kisika wanneer ze de school om 15u30 of 15u45 verlaten als
voetganger of fietser.
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