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WANDELKAART
Bernadetteschool - korte wandeling
Wandel je mee?

6

We gaan graag samen met onze leerlingen op
stap in de directe omgeving van de school.
Op deze kaart staan twee wandelingen met
telkens een verschillende afstand. Enkele
aandachtspunten onderweg zijn aangegeven op
de kaart met een foto voor meer verduidelijking.
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Vervolg je weg via het
voetpad langs de kant van
de school.

Bib
Zwembad
Sportterrein

Start woonerf.

2

Dit is een lange oversteek
met vaak druk verkeer.
Let goed op!
7

Einde woonerf. Steek over
via het zebrapad.

3

4

5

Verlaat de wandelweg.
Stap aan de rechterkant
op het voetpad.

Sla linksaf naar de
Broeder Mareslaan.

Stap verder via de tunnel
onder het station.

8

9

Steek over via de twee
zebrapaden.

Steek over via de twee
zebrapaden.
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Vervolg je weg via het
voetpad langs de kant van
de school.

2

Dit is een lange oversteek
met vaak druk verkeer.
Let goed op!

6

7

Sla linksaf naar de
Heldenlaan. Doe dit via de
zebrapaden.

Start woonerf

3

Verlaat de wandelweg.
Sla rechtsaf. Stap aan
de rechterkant op het
voetpad.
8

Einde woonerf

4

Dit is een oversteek
zonder zebrapad.

5

Dit is een lange oversteek,
zorg dat je die in één keer
kan oversteken.
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10

Steek over naar de SintAnnastraat.

Steek over naar de
Kastanjelaan. Volg de
zebrapaden

