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Lichtblauw en blauw – Locatie Kooiduin
Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen, moeten ouders/ verzorgers
anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Wij willen u met klem vragen om hier
rekening mee te houden. In deze brief ziet u op welke manier het wegbrengen en
ophalen op de locatie voor lichtblauw en blauw wordt georganiseerd. Dit is in overleg
met de gemeente tot stand gekomen.
Kinderen kunnen gebracht worden tussen 09:00u en 09:30u, en opgehaald tussen
15:30u en 16:00u. Door deze halve uurtjes te hanteren, kunnen we samen voorkomen
dat er iedere dag file staat.
Voor kinderen van lichtblauw en blauw is het niet toegestaan om op eigen
gelegenheid te komen of naar huis te gaan.

Wegbrengen van de kinderen
Fiets
Komt u samen met de kind(eren) met de fiets? Fiets bij de eerste toegangspoort het
terrein op. Aan de linkse kant is een stalling voor de fiets van uw kind. Daar staat ook
een vrijwilliger om uw kind op te vangen.
Auto
Brengt u uw kind(eren) met de auto, laat uw kind(eren) dan uitstappen in de Kiss and
Ride-strook. Deze is aangegeven op onderstaand kaartje. Er staan daar vrijwilligers
om uw kind(eren) op te vangen en het terrein mee op te nemen. U kunt vervolgens
over de parkeerstrook draaien en weer terugkeren richting Hoogerheide. Het is in de
ochtend niet de bedoeling dat u de auto parkeert en zelf uitstapt.
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Ophalen van de kinderen
Van 15:30u tot 16:00u zijn de kinderen op het grote veld. U kunt zich op het veld
melden bij de vrijwilliger van registratie. Deze zal zorgen dat uw kind gewaarschuwd
wordt en naar u toe komt. Registratie is in deze tijd erg belangrijk. Zorg daarom dat u
meldt welk(e) kind(eren) u ophaalt, voordat u het terrein verlaat.
Fiets
Haalt u de kinderen met de fiets op? U kunt met uw fiets het terrein oplopen.
Auto
U kunt uw auto parkeren in de parkeerstrook langs de linkse kant van de weg. Mocht
deze strook bezet zijn, dan is het ook mogelijk uw auto schuin in te parkeren in de
strook voor de eerste poort.
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Rood – Locatie Sportpak METO
Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen, moeten ouders/ verzorgers
anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Wij willen u met klem vragen om hier
rekening mee te houden. In deze brief ziet u op welke manier het wegbrengen en
ophalen op de locatie voor groen wordt georganiseerd. Dit is in overleg met de
gemeente tot stand gekomen.
Kinderen kunnen gebracht worden tussen 09:00u en 09:30u, en opgehaald tussen
15:30u en 16:00u. Door deze halve uurtjes te hanteren, kunnen we samen voorkomen
dat er iedere dag file staat.
Wij vragen u om kinderen zoveel als mogelijk op eigen gelegenheid of samen met u
op de fiets naar het terrein te laten komen. Komt uw kind op eigen gelegenheid,
zonder begeleiding? Dan moet dit uiterlijk 20 augustus bij ons bekend zijn, zodat wij
weten dat uw kind zonder begeleiding naar huis mag. U kunt dit doorgeven via onze
website www.sjjw.org.

Wegbrengen van de kinderen
Fiets
Komt u samen met de kind(eren) met de fiets: fiets dan via de Pastoor van
Roesselstraat. Vanaf daar raden wij aan om over het trottoir naar de hoofdingang
van het sportpark te lopen. De rijbaan is daar namelijk smal, waardoor er onveilige
situaties kunnen ontstaan als fietsers en auto’s de weg moeten delen. Kinderen
kunnen hun fiets op het sportpark zelf wegzetten.
Auto
Brengt u uw kind(eren) met de auto, dan kunt u inrijden via de Pastoor van
Roesselstraat. De kinderen stappen uit de auto in de Kiss and Ride-strook bij de
parkeerplaatsen. U kunt vervolgens direct weer uitrijden via de Sportlaan. Het is in
de ochtend niet de bedoeling dat u de auto parkeert en zelf uitstapt.
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Ophalen van de kinderen
Van 15:30u tot 16:00u zijn de kinderen op het grote veld. U kunt zich op het veld
melden bij de vrijwilliger van registratie. Deze zal zorgen dat uw kind gewaarschuwd
wordt en naar u toe komt. Registratie is in deze tijd erg belangrijk. Zorg daarom dat u
meldt welk(e) kind(eren) u ophaalt, voordat u het terrein verlaat.
Fiets
Haalt u de kinderen met de fiets op? U kunt met uw fiets het terrein oplopen.
Auto
Net als in de ochtend kunt u inrijden via de Pastoor van Roesselstraat. U kunt uw
auto parkeren in de parkeervakken links en rechts van de rijbaan. Als u uw
kind(eren) opgehaald heeft, kunt u via de Sportlaan uitrijden.
De rijstrook is in de buurt van de Pastoor van Roesselstraat te smal voor twee auto’s naast
elkaar. Door uit te rijden via de Sportlaan voorkomen we samen dat er opstopping ontstaat.
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Groen – Locatie Sportpark WVV
Bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen, moeten ouders/ verzorgers
anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. Wij willen u met klem vragen om hier
rekening mee te houden. In deze brief ziet u op welke manier het wegbrengen en
ophalen op de locatie voor groen wordt georganiseerd. Dit is in overleg met de
gemeente tot stand gekomen.
Kinderen kunnen gebracht worden tussen 09:00u en 09:30u, en opgehaald tussen
15:30u en 16:00u. Door deze halve uurtjes te hanteren, kunnen we samen voorkomen
dat er iedere dag file staat.
Wij vragen u om kinderen zoveel als mogelijk op eigen gelegenheid of samen met u
op de fiets naar het terrein te laten komen. Komt uw kind op eigen gelegenheid,
zonder begeleiding? Dan moet dit uiterlijk 20 augustus bij ons bekend zijn, zodat wij
weten dat uw kind zonder begeleiding naar huis mag. U kunt dit doorgeven via onze
website www.sjjw.org.

Wegbrengen van de kinderen
Fiets
Komt uw kind (samen met u) op de fiets: rij dan via de hoofdtoegang het
sportcomplex op. Daar kunnen fietsen gestald worden.
Auto
Brengt u uw kind met de auto: rij dan de Fortuinstraat in via de Nederheide. Rij door
tot net voorbij het honden-uitlaatveld en laat daar uw kind(eren) uitstappen. Zij
stappen dan direct aan de goede kant van de weg uit en hoeven niet over te steken.
Het is in de ochtend niet de bedoeling dat u de auto parkeert en zelf uitstapt. Er staan
vrijwilligers om uw kind op te vangen en het terrein mee op te nemen.
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Ophalen van de kinderen
Van 15:30u tot 16:00u zijn de kinderen op het grote veld. U kunt zich op het veld
melden bij de vrijwilliger van registratie. Deze zal zorgen dat uw kind gewaarschuwd
wordt en naar u toe komt. Registratie is in deze tijd erg belangrijk. Zorg daarom dat u
meldt welk(e) kind(eren) u ophaalt, voordat u het veld verlaat.
Fiets
Haalt u de kinderen met de fiets op? U kunt naar de hoofdtoegang van het terrein
fietsen en uw kind(eren) daar ophalen.
Auto
Wederom inrijden via de Nederheide. U kunt uw auto parkeren in de parkeerstrook
langs de rechterkant van de Berglaan of van de Fortuinstraat.

