Beste ouder,

Om het brengen en het afhalen van de leerlingen vlot en veilig te laten verlopen, leest u hieronder
belangrijke informatie over elke avondrij.
Elke ochtend is er vanaf 8.20uur toezicht op de speelplaats. Vanaf dit tijdstip mogen de leerlingen op
de speelplaats en vallen ze onder de verantwoordelijkheid van de school. Wij willen een oproep doen
om uw kind niet eerder naar school te brengen.
Bij het einde van de schooldag zijn er omwille van de veiligheid van de leerlingen verschillende
begeleide rijen voorzien. Wegens de verhuis van de opvang zijn er enkele wijzigingen in de
avondrijen. Zo organiseren wij geen rij Steendriesen (deze leerlingen worden afgehaald aan de poort
of wandelen tot op campus Kerkstraat) en geen rij Heilig Hartlaan meer (deze leerlingen worden
afgehaald aan de poort of wandelen tot op de Weggevoerdenparking).
Ouders dienen duidelijk door te geven waar en wie het kind komt halen en welke weg ze naar huis
nemen.
Rij
Afhalen aan de schoolpoort

Rij campus Kerkstraat

Rij opvang en Pinokkio

Uitleg
De leerkracht houdt toezicht aan de schoolpoort. Ouders wachten
buiten de poort van de Stationsstraat op hun kind. De kinderen
wachten achter de witte lijn tot hun ouders aan de poort zijn. De
kinderen komen naar de ouders toe.
Fietsers en voetgangers die worden afgehaald op campus
Kerkstraat.
De kinderen worden begeleid naar campus Kerkstraat waarna zij
naar de juiste opvang gaan. De ouders hangen ’s ochtends het
juiste label aan de boekentas van hun kind. De ouders halen hun
kind op in de opvang van Hartelust of Pinokkio

Rij bus Schoot

De kinderen worden begeleid tot aan de bus.

Rij Binnenhof

De kinderen worden begeleid tot aan de apotheek (Binnenhof). De
ouders halen hun kind op.

Rij Weggevoerdenparking

De leerkracht begeleidt de kinderen tot aan de
Weggevoerdenparking waarna zij onder begeleiding van de
leerkracht de oversteek doen.

Als een kind niet tijdig wordt opgehaald of als er andere problemen zijn, worden de kinderen
automatisch naar de betalende opvang in de Kerkstraat gebracht.
Wij dringen er ook op aan om uw kind niet uit de rij te nemen, maar te wachten op de afhaalplaatsen.
Dit om vergissingen of andere problemen te voorkomen.
Labels voor de rij van de opvang en Pinokkio kan u afhalen op het secretariaat.
Alvast bedankt voor jullie medewerking

Het schoolteam

