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OBB Verkeer – informatie voor ouders & kinderen 
 
De 4 mogelijkheden om naar school te komen: 

1. Lopend 
2. Fiets  
3. Afzetten op Zoen & Zoefstrook 
4. Auto parkeren (voor de lagere groepen) 
 
Kom zo veel mogelijk lopend en op de fiets!  
Alleen de groepen 1, 2, 3 plaatsen hun fietsen in de fietsenrekken op het plein bij de ingang 
aan de Eemnesserweg, alle andere groepen (groep 4 t/m 8) in de fietsenkelder (ingang 
Kruislaan bij Vos Tankstation). 
 

De “Zoen & Zoef”-strook aan de Verbindingsweg: 
 deze wordt door u benaderd vanaf/vanuit de Driftlaan. Deze ziet u bij de rode pijl 

op het kaartje hieronder. U kunt alleen kinderen afzetten in de richting van de 
rode pijl. Stoppen vanaf de andere richting is niet toegestaan.  

 u rijdt zo ver mogelijk door richting de oude brandweerkazerne tot aan de inrit van 
onze autogarage. 

 Graag niet zelf uitstappen, kinderen moeten zelf deur open doen en uitstappen. 

 u rijdt direct & rustig door. 

 tegenover de “zoen & zoef”-strook geldt een stopverbod. 

 De zoen- en zoefstrook is alleen aan de Verbindingsweg (en dus niet aan de 
Eemnesserweg), en deze geldt alleen ’s ochtends (en dus niet ’s middags).  

 
De Verbindingsweg wordt hoofdzakelijk door u, als automobilist, gebruikt om het dorp uit te 

rijden, waarbij wij u verzoeken de 30 km-snelheid goed in acht te nemen. 

 

Parkeren en afzetten van kinderen:  
Er is niet veel parkeergelegenheid rondom de school. Bij de hoofdingang is een stuk waar de 
Het beste kunt u parkeren op de Eemnesserweg in de parkeervakken. Dit ziet u op 
onderstaand kaartje bij de P. 
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Andere mogelijkheden zijn: 

* Bij Vos Tankstation (Kruislaan)  

Denk eraan dat: de Kruislaan voor automobilisten is afgesloten van 8.00 tot 8.45, van 
11.45 tot 12.15 en van 12.45 tot 13.15 en van 14.15 tot 15.30. De afsluiting is bedoeld 
om het zo veilig mogelijk te maken voor voetgangers en fietsers, mede gelet op de 
ligging van de in-/uitgang van de fietskelder. 

* Eemnesserweg bij 1e Molenweg (bij café de Oude Tak) 

* Driftlaan 

* Vliegweg 

 
De verkeerssituatie rondom de school is altijd een heikel punt.  

Kom dus zo veel mogelijk lopend en op de fiets! 
 
Stoppen op de Eemnesserweg (bij het hek voor de hoofdingang) is niet toegestaan. Dit 
zorgt voor opstoppingen en gevaarlijke situaties. Er is een vak (omkaderd door witte 
lijnen) voor de hoofdingang naar het plein van de school (met het bord ‘Inrit 
vrijlaten’). Dit is de doorgang voor wandelaars , fietsers en kleine kinderen met 
fietsjes. Dus hier graag géén auto’s parkeren, en ook géén (bak)fietsen! 
Afzetten kan op de Verbindingsweg in de richting van de Torenlaan. Verder komt het voor 
dat er even wordt geparkeerd op uitritten van bewoners. Dit is echt niet de bedoeling. 
Respecteer dit!  
 

Fietsenstalling bij de hoofdingang (Eemnesserweg) :  
alléén voor leerlingen in groep 1, 2, 3 
Er worden bij de hoofdingang nog steeds grote fietsen geplaatst. Deze fietsen moeten in de 
fietsenkelder worden neergezet. De fietsenrekken bij de hoofdingang zijn specifiek voor de 
allerkleinsten van groep 1/2 en van groep 3. 
 

Overige belangrijke richtlijnen en maatregelen: 
1. de ouders mogen hun fietsen tijdelijk ook aan de zijkant van het speelplein 

plaatsen, zodat zij in de gelegenheid zijn hun kind/kinderen optimaal te 
begeleiden. 

2. in de fietsenkelder worden de fietsen van de kinderen gestald en via de 
buitendraaitrap gaan de kinderen en eventueel hun ouders het speelplein op 
alleen met de fiets aan de hand mag gebruik gemaakt worden van de lange 
fietstrap en zonder fiets naar en uit de kelder geschiedt uitsluitend via de 
buitendraaitrap. 

3. de autokelder is uitsluitend voor het personeel van de school. 
4. als u met uw kind met de auto naar school komt en u blijft in het kader van 

afspraken en/of ouderparticipatie langer op school, dan zet u uw auto in de 
daarvoor bestemde parkeerplaatsen rond de school of op het grasveld van het 
Oranjeweitje tegenover de Hervormde Kerk aan de Torenlaan. 

5. indien u problemen ondervindt n.a.v. bovenstaande maatregelen kunt u contact 
opnemen met de directie.  

6. Zie voor verdere informatie ook het Verkeersplan uit de Schoolgids OBB. 
 


