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Beste ouder(s),             Genk, 16 september 2016 

 

Het nieuwe schooljaar is alweer enkele weken bezig, voor onze nieuwe leerlingen 

een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.  

 

Graag willen we via deze brief enkele afspraken op papier zetten, Goede afspraken 

maken goede vrienden. 

 

1. Openen van de schoolpoorten: onze school begint om 8.40u, wij openen de 

schoolpoorten een kwartier eerder, d.w.z. om 8.25u.  Vanaf dat moment is er 

ook bewaking op de speelplaats.  (Wij willen benadrukken dat de 

schoolpoorten NIET eerder opengaan, er is dan geen bewaking en uw 

kinderen zijn op dat moment ook  niet verzekerd).   

Wie dus voor 8.25u op school aanwezig moet of wil zijn, moeten wij vragen  

naar de opvang te gaan.  Deze is bereikbaar via de Dinselstraat. 

Deze maatregel is er enkel om een perfecte veiligheid voor uw kinderen te 

waarborgen. 

2. Onze ‘zoen-zone’ is geen ‘parkeerzone’.  Wij hebben deze ‘zoen-zone’ in het 

leven geroepen om uw kinderen op een snelle en veilige manier aan de school 

te kunnen afzetten. Wij vragen hier dan ook respect voor.  Indien uw gebruik 

wilt maken van deze ‘zoen-zone’ vragen wij uw zoon/dochter dan ook meteen 

te laten uitstappen zodat u direct kan doorrijden.  Wilt u toch met uw 

zoon/dochter meegaan, dan vragen wij u een parkeerplaats te zoeken.  Wij 

gaan hier in de toekomst nauw op toezien! 

3. De parking van de leerkrachten is GEEN toegang tot de school! 

4. Einde van de schooldag. Zoals vorig jaar beslist, na een rondvraag bij de 

ouders, eindigt onze schooldag om 15.20u.  Van 15.05u tot 15.20u is er nog 

een speeltijd voorzien voor onze kinderen.  De kinderen hebben hier recht 

op.  Wij openen onze poorten dan ook pas om 15.20u.  Gelieve hier rekening 

mee te houden. 

 
Wij hopen op een bereidwillige medewerking van iedereen.  
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