Bokrijk 31 augustus 2022

Beste ouders, beste leerlingen
De veiligheid en de gezondheid van onze leerlingen en al het personeel zijn prioriteiten voor onze school.
Daarom volgen we al vele jaren strikte regels voor de mobiliteit op en rond het schoolterrein.
We doen een warme oproep aan al de leerlingen om zoveel mogelijk met de fiets of het openbaar vervoer
naar school te komen. Afstanden minder dan 5 km zijn met de fiets vaak sneller (en altijd gezonder) dan met
de bus of auto.
Fietsers en voetgangers mogen het schooldomein binnen via alle bestaande ingangen.
Auto’s die leerlingen brengen of halen worden niet toegelaten op het schooldomein. Ze mogen dus niet via
de hoofdingang of de achteringang binnenrijden. Leerlingen die zelf met de auto komen, parkeren aan de
sporthal Kneipp of op de parking van Bokrijk Sport.
Ouders die hun leerlingen met de wagen brengen kunnen een korte stop houden op de strook langs de
Hasseltweg. Het is echter verboden en trouwens zeer gevaarlijk om rechtsomkeer te maken op de Hasseltweg
aan de schoolingang. Daarom adviseren wij ouders die hun leerlingen toch wensen te brengen of te halen,
gebruik te maken van de parking van Bokrijk Sport tegenover de achteringang aan de Kneippstraat.
De Kneippstraat is officieel fietsstraat en het gedeelte aan de achteringang van de school is een zone met
parkeer- en stationeerverbod. Leerlingen die opgehaald worden, gaan onmiddellijk naar de parking van
Bokrijk Sport en blijven niet wachten aan de achteringang of langs de straat.
We verwachten wijzigingen in de verkeerssituatie, we zijn echter nog niet op de hoogte gebracht door de
Stad Genk hoe het concreet zal verlopen. Vandaar vragen we met aandrang om goed op de verkeersborden
te letten.
Op de achterzijde vindt u een plannetje met de mogelijke routes om de parking van Bokrijk Sport te bereiken
in de huidige verkeerssituatie:
−
−
−

Vanuit Hasselt •••••••: aan de eerste verkeerslichten rechts (Broederstraat), daarna eerste straat links
(Kneippstraat) en na 100 m bereikt u de parking aan de rechterkant.
Vanuit Genk •••••••: de laatste straat voor het schooldomein links (Peerdsdiefweier), daarna de
eerste straat rechts (Kneippstraat) en na 800 m bereikt u de parking aan de linkerkant.
Vanuit Diepenbeek (sluis) •••••••: aan het kruispunt met de Berenbroekstraat en de Kneippstraat
rechtsaf, na 100 m bereikt u de parking aan de rechterkant.

Aan de leerlingen die met de fiets aankomen of het domein verlaten vragen we om niet te blijven staan aan
de uitgangen. Even napraten en wachten op elkaar kan op de speelplaatsen, doe dit niet op straat.
We rekenen op ieders medewerking voor vlot en veilig verkeer aan onze school en op ons domein.

Namens leerlingen en personeel
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