Notulen leerlingenpanel
De notulen van het leerlingenpanel van 11 november jl. staan in de digitale boekenkast op
ouderportaal.
Data Raayland College Venray
De uitgestelde voorlichtingsavonden zijn verplaatst naar de 2e week van januari, de exacte data
volgen later. Het Open Huis wordt verplaatst van 15 december naar woensdag 26 januari 2022.
Brengen en afhalen van kinderen
Om parkeren van auto's rondom school in de komende winterperiode in goede banen te leiden en te
zorgen voor een veilige situatie rond het brengen en afhalen van kinderen vindt u hieronder de
bestaande afspraken.
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Laat kinderen die op loopafstand (binnen bebouwde kom) van de school wonen niet met de
fiets naar school gaan.
Bij aankomst en vertrek gebruiken alle kinderen de ingang bij de gymzaal. Dus niet door het
kleine poortje. De kinderen van groep 1,2, 7 en 8 gebruiken de kleuteringang om de school in
en uit te gaan. De kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 gebruiken de hoofdingang om de school in
en uit te gaan.
Fietsen worden geparkeerd in de fietsenstalling achter de school.
Bij de gymzaal is ruimte voor wachtende ouders/verzorgers. Komt u met de fiets, parkeer
deze dan links bij het muurtje. De andere ouders/verzorgers wachten aan de kant van de
gymzaal. Houd het middenpad en het trottoir vrij zodat fietsers en voetgangers kunnen
vertrekken.
Een kwartier voor en na de lestijden niet voor de school parkeren c.q. stoppen met auto’s.
Rijd met de auto niet langs de school (schoolzone) maar laat kinderen uitstappen bij de
parkeerplaats bij de kerk, of op de parkeerplaats bij de dokterspraktijk op de Litsenbergweg.
(Vooral het uitzicht is voor kinderen erg belangrijk.)
Ook de kruising Litsenbergweg/Pater Tulpstraat is erg onoverzichtelijk als er auto’s dicht bij
de kruising geparkeerd staan. (Wettelijk moet men minimaal 5 meter voorbij een kruising
parkeren).
Aan één kant van de Pater Tulpstraat geldt een stopverbod.
Kinderopvang De Speelhoeve heeft toestemming om aan de schoolzijde (op de hoogte van de
kledingcontainer) te parkeren.
Gebruik de Pater Tulpstraat als eenrichtingsweg, dus niet inrijden vanaf de stoplichten maar
vanaf de andere kant.
Spreek elkaar en de kinderen aan op verkeersonveilige situaties.
Kom als ouder eens een keer kijken/checken of de verkeersveiligheid van uw kind wel goed
verloopt.
Geef bovenstaande informatie door aan degene die uw kind komt brengen/halen.
Meld tips en aandachtspunten bij de oudervereniging of team.

