VERKEERSVLOEI BY AHS

Die volgende voorgestelde plan word ondersoek ten einde die
verkeersvloei by AHS en in Lynnwoodweg te verbeter. Die prosedure is
van toepassing op die aflaai van die seuns deur hulle ouers tydens die
oggende van 06:00 tot 07:30.
Die voorgestelde prosedure gaan op die proef gestel word tot en met die
einde van die eerste kwartaal waneer die skool sluit op 15 Maart 2019.
Sekuriteitspersoneel sal die skool behulpsaam wees met die uitvoering
daarvan en die regulering van die verkeersvloei binne die parkeerarea
van die skool. Kegels sal ook op strategiese plekke geplaas word.
Ons versoek u samewerking in die verband.
Die volgende reëlings geld:

TOEGANG TOT DIE SKOOL EN PARKERING
Indien ouers/besoekers die skool wil besoek:

•
•
•
•
•

Alle toegang tot die skool geskied deur Redelinghuys-poort
(middelhek).
Beperkte parkering is beskikbaar op die terrein
U bestuurslisensie word getoon en geskandeer
Die lisensieskyf sal ook geskandeer word
Ouers/besoekers sal deur die sekuriteitswag ingeteken word. U ontvang
‘n strokie wat geteken moet word deur die persoon wat u besoek. U
handig dit in wanneer u die terrein verlaat.

Indien ouers seuns by die skool aflaai:

• Aflaai van seuns geskied slegs binne die aflaaisone, van 06:00 tot 07:30,
andersins buite in Lynnwoodweg.
• Toegang geskied slegs deur die boonste hek – draai dadelik regs en
beweeg deur na die aflaaisone (geelstreep area).

• Geen parkering in die aflaaisone (geelstreep area) – slegs vir stop, aflaai
en vertrek.
• Moet asb nie in die ryvlak stilhou nie.
• Geen parkering in eerste ry voor 1920/ ingangshek na die
skool/tennisbane nie -hierdie areas is vir personeel gereserveer
• Uitgang na Lynnwoodweg deur die middelhek en onderste hek by die
verkeerslig.
•

Koshuis: Aflaai van koshuisseuns Maandae-oggende tot en met 06:30 by die
tennisbane se parkeerarea, andersins in die aflaaisone.

•

Koshuis: Oplaai van koshuisseuns Vrydae-middag van 13:40 tot 15:00 by Klub 600hek.

•

Geen parkering vir leerlinge op die terrein beskikbaar nie

Dankie vir u samewerking!

