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Informatie over omgeving van en activiteiten school
Verkeersveiligheid om de school:

Plattegrond BMV MSP en omliggende straten in het Verkeersveiligheidsplan
De omgeving van de BMV MSP wordt binnenkort verder ingericht. Doel is de veiligheid voor
peuters en schoolgaande kinderen, maar ook voor alle andere bewoners te vergroten.
Op bovenstaande plattegrond kunt u zien wat de aanpassingen zijn:
➢

➢

Op de toevoerwegen wordt op straat de schoolzone aangegeven (zie de markering
met drie rode strepen), bovendien worden verkeersborden en “totempalen”
geplaatst, zodat goed te zien is dat er een school is.
Op Limburgiastraat komen twee oversteekplaatsen (hoeken Amsterdamstraat en
Zutphenstraat, daar steken de meeste kinderen en ouders over).

➢
➢
➢
➢
➢

Het kruispunt Amsterdamstraat-Limburgiastraat wordt van een drempel in een
andere kleur voorzien en overzichtelijker gemaakt.
Het gedeelte van de Eindhovenstraat tussen Zutphenstraat en Amsterdamstraat
wordt éénrichtingsstraat (zie de borden op de hoeken).
In dit gedeelte van de Eindhovenstraat worden parkeerplaatsen gemaakt, aan de
kant van de kerk grotendeels op de stoep.
Bij de schoolpoort wordt voor het oversteken naar het “Blauwe Veldje” markering
(wegversmalling) en een oversteekplaats aangebracht.
“Handhaving en toezicht” zal nadrukkelijker controleren en verkeerd en onveilig
verkeersgedrag verbaliseren.

Voorbeeld van een “totempaal” bij een school: opvallend, vrolijk, kleurrijk
Wij vragen uw medewerking met het veiliger maken van de schoolomgeving door
voorbeeldgedrag te laten zien en rekening te houden met de aanpassingen. Als het niet
echt nodig is, gebruik dan niet de auto, maar kom te voet naar school. Wilt u vooral helpen
door de enquête “Verkeersveiligheid” in te vullen. Alvast bedankt.

Schoolfotograaf
Deze heeft dinsdag jl. foto’s van de kinderen, de groepen en het team gemaakt. De
bestelde foto’s worden door de leerkracht in een enveloppe meegegeven, waarna u de
betaling met deze enveloppe aan de leerkracht kunt geven.

Estafette “De gouden grijper 2018”
Dinsdag 20 maart a.s. doen onze kinderen van groep 7 en 8 mee aan deze jaarlijkse actie
“Heerlen Schoon en Duurzaam” . Voorzien van het geschikte materiaal (hesjes, knijpers,
vuilniszakken) gaan de kinderen, leerkrachten, mascotte Pancras (animator) en
medewerkers van de gemeente het gebied van BMV MSP en “Blauwe Veldje” zwerfvuil
verzamelen en brengen dit naar de klaarstaande afvalwagen. De groepen 1 t/m 6 komen

met de leerkracht kijken, hoe er opgeruimd wordt. Er worden foto’s gemaakt, ook een
groepsfoto die op een canvasdoek wordt geprint en aan de school cadeau wordt gedaan.
De deelnemende kinderen krijgen als blijk van waardering een lekkere appel, een
opvouwbare waterfles en een kokertje met hondenpoepzakjes. Voor de actieve bijdrage
van de school aan een schonere buurt en het bewustmaken van verantwoordelijkheid voor
ons aller school- en leefomgeving krijgen we van de gemeente een bijdrage voor het
eindkamp van onze schoolverlaters.
Wij willen hieraan structureel vorm geven door wekelijks met een groepje kinderen het
schoolplein op te schonen. Materiaal hebben we van de gemeente gekregen: hesjes,
knijpers, afvalbakken (bij de ingangen van de school, meteen afval scheiden).

Verder heeft de school een grote PMD-afvalcontainer mogen ontvangen en wordt door de
gemeente Heerlen de speelplaats voorzien van vier Robo-afvalbakken.

Robot-afvalbak op de speelplaats

Het omgaan met afval (scheiden, verwerken, hergebruiken) past helemaal in de projecten
“Terra Nova” van groep 7, “Missie naar Mars” van groep 8, “Wetenschap & Techniek” in de
groepen 4 t/m 6, “Ziek en Gezond” van de groepen 1 t/m 2.
Groep 3 gaat binnenkort werken in het thema “Kastelen” en bezoekt dan ook kasteel
Hoensbroeck.

Ambulance op school project “Ziek en Gezond”
Waarom gaan we met dit aan de slag, wat is dit dan en hoe doen we dit dan kunt u zien op
onze website, of via een van de volgende links:

➢ https://terranovagroep7.blogspot.nl/search/label/ALGEMEEN
➢ https://groep8missienaarmars.blogspot.nl/search/label/ALGEMEEN;
➢ https://wetenschapentechniektcarrousel.blogspot.nl/search/label/ALGEMEEN
Met vriendelijke groet,
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