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Genk, 13 september 2019 

 

Beste ouders, 

 

Dit zijn enkele belangrijke opmerkingen die wij graag in het begin van het schooljaar nog 

even (opnieuw) in de aandacht willen brengen: 

1. De kinderen die tussen de middag thuis gaan eten hebben een middagpasje. Deze 

kinderen gaan, ook al staat de poort open, NIET naar de straat toe vooraleer de juf 

of meester hen aan de poort daartoe de toelating geven. De juf/meester kan er iets 

later zijn omdat zij/hij nog uit de klas moet komen. WACHTEN is dus de boodschap. 

2. Er zullen tussen de middag, zowel om 12u15 als om 13u15 GEEN BRIGADIERTJES 

staan op de Schabartstraat of de Hoogstraat. Wees dus voorzichtig en alert indien 

je tussen de middag toch naar huis gaat. 

3. Je kind ’s morgens afzetten aan de Schabartstraat kan op de zoenzone. Dit is een 

zone waar je afscheid neemt en onmiddellijk weer doorrijdt. Je kan er niet parkeren! 

Parkeren of blijven staan op de stoep mag ook niet. De politie zal regelmatig, hetzij in 

uniform hetzij in burger, controles uitoefenen en indien nodig, beboeten. 

4. Geef ook het goede voorbeeld aan je kind en steek over bij de brigadiers, over het 

zebrapad! 

5. Ouders, jullie wachten steeds ACHTER de gele/witte lijn totdat het belt. Als alle 

ouders al op de speelplaats lopen voordat de kinderen buiten zijn, is het voor 

kinderen moeilijk om zich te oriënteren en hebben we geen overzicht meer. 

6. De parking van de leerkrachten is GEEN DOORGANG voor ouders en/of kinderen! De 

veiligheid en de verzekering laten dit niet toe.  

7. Breng je kind tijdig naar school. Bij te laat komen moet je via het secretariaat 

vooraleer je kind naar de klas kan gaan. Bij veelvuldig te laat komen, moet CLB 

ingeschakeld worden.  

8. Betreft studietoelagen: jullie moeten geen aanvraag meer indienen. De studietoelagen 

worden automatisch toegekend. Let wel op: je kind moet voldoende aanwezig zijn op 

school want anders krijg je geen toelage meer! 

 

Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking om van 

onze school een veilige omgeving te maken voor onze 

kinderen! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Els Stulens 

Directeur 
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