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Extra ople�en!

VBS ‘Immaculata’ 
Arripelaan

Deze kaart maakt je wegwijs langs de veiligste routes naar 
school. Op deze routes moet je even goed opletten als 
op elke andere route! Zoek op de kaart waar jouw route 
vertrekt. Op elke route liggen een aantal punten. Op de 
achterkant van deze kaart kun je per punt lezen waar je op 
moet letten. Staat jouw route er niet bij? Teken dan jouw 
eigen route in en bespreek met je ouders of in de klas waar 
je op moet letten.

www.octopusplan.info

Ken jij de veiligste 
route naar school?
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Pleintje Sloepenlaan – 
Toeristenlaan 
Hier kan je samenkomen 
met andere leerlingen om 
in groep verder te stappen 
of trappen naar school. Rij 
richting Zeelaan.

Kruispunt Bortierlaan – 
Visserslaan
Steek het kruispunt over en geef 
voorrang aan fietsers die van rechts 
komen uit de Visserslaan. Verderop 
aan de Hoge Duinenlaan geef je ook 
aan rechts voorrang. 

Kruispunt Sloepenlaan – Zeelaan
Als je van de Sloepenlaan komt, 
steek je het kruispunt over en rij je 
de A. Dumontlaan in. Geef voorrang 
aan rechts. Voetgangers kunnen 
iets verderop in de Zeelaan via het 
zebrapad oversteken. 

Kruispunt Bortierlaan 
– E. d’Arripelaan 
Sla linksaf naar de  
E. d’Arripelaan, steek 
tijdig je arm uit naar 
links. Geef voorrang aan 
rechts. 

Kruispunt A. Dumontlaan – 
Bortierlaan
Ga rechtsaf de Bortierlaan in. 
Geef bij het oversteken van de 
Halmenstraat voorrang aan 
rechts. 

Rotonde  
E. d’Arripelaan
Geef voorrang aan het 
verkeer op de rotonde. 
Vervolg je weg via de E. 
d’Arripelaan naar school. 

RODE ROUTE
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Kruispunt Brouwersstraat 
- H. Vanelverdinghestraat
In de Brouwerstraat geef 
je als fietser voorrang aan 
rechts bij de verschillende 
zijstraten. 

Kruispunt Poststraat – Zeelaan
Sla hier rechtsaf en sla direct 
daarna af naar links in de 
Lindenlaan. Wees hoffelijk 
voor voetgangers. En let op het 
aankomende verkeer van de 
Zeelaan. 

Kruispunt Brouwersstraat – 
Kasteelstraat  
Als fietser mag je hier links 
afslaan. Steek tijdig je arm uit 
naar links. 

Kruispunt 
Kasteelstraat – 
Poststraat
Sla hier rechtsaf. Steek 
tijdig je arm uit naar 
rechts.   

GELE ROUTE
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Kruispunt Duinenstraat-
Adinkerkelaan 
Hier ben je in een woonerf. Ga voorbij 
de Sint-Pietersschool en vervolg je 
weg via het doorlopende stuk van de 
Duinenstraat tot aan het pleintje van 
de Kerkstraat.  Wees hoffelijk voor de 
voetgangers. 

Rotonde Koningsplein
Het verkeer op de rotonde heeft 
voorrang. Als voetganger maak 
je gebruik van de zebrapaden. 

Kruispunt Kerkstraat- 
Westhoeklaan
Sla rechtsaf naar de 
Westhoeklaan. 

Kruispunt Westhoeklaan – 
Koningsplein
Sla rechtsaf naar het 
Koningsplein. Steek tijdig je arm 
uit naar rechts. Als voetganger 
stap je via de strook die duidelijk 
aangeduid is. 

BLAUWE ROUTE
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Kruispunt Emile 
Verhaerenlaan – 
Dynastielaan 
Geef voorrang aan het 
verkeer op de rotonde. 

Rotonde Esplanade
Geef voorrang aan het 
verkeer op de rotonde. 
Vervolg je weg via de 
Koninklijke Baan en steek 
over aan het zebrapad 
voor de schoolpoort.

GROENE ROUTE
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Fiets
in orde?

Verplicht

Aanbevolen

’s Nachts of wanneer het zicht 
beperkt is tot 200 meter, moet je 
fietsverlichting hebben. Een goed 
werkend geel of wit licht vooraan en 
goed werkend rood licht achteraan. 
Deze lichten mogen knipperen. Je 
mag deze lichten op jezelf bevestigen 
zoals op je jas of boekentas, maar 
vergeet ze niet mee te nemen. Beter 
zijn vaste lichten op je fiets. 
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