Groot-Bijgaarden,
26 september 2014
Betreft: nieuwe regeling bij het verlaten van de school

Beste ouders,
Vanaf maandag 29 september wordt de school om 15u35 op een nieuwe manier verlaten.
Graag willen wij met deze brief de gewijzigde situatie uitleggen. Op de achterzijde van deze brief
krijgt U ook nog een plannetje van de nieuwe situatie.
Nieuwe regeling:
De ouders/grootouders die de kinderen komen ophalen, komen binnen langs de gebruikelijke
poort aan de fietsenstalling ( zie plan: poort “ouders in”).
Ouders hebben vanaf maandag de toestemming om naar de speelplaats te gaan om hun kind
op te halen.
De kinderen staan te wachten aan de gele lijn die op de speelplaats getekend staat. U verlaat
de school via de poort aan de verkeerslichten. (zie plan poort “ouders uit”)
Bij het verlaten van de school wordt gecontroleerd of uw kind vergezeld is van een
volwassene of een oudere broer/zus. Iedereen moet zijn kind dus komen ophalen op de
speelplaats.
Ouders hebben niet het recht in de gangen van de school, de toiletten of andere delen van de
speelplaats en het gebouw te komen.
Mogen wij ook vragen om niet op de speelplaats te blijven praten met andere ouders, maar dit
buiten de schoolpoort te doen.
Kinderen die alleen naar huis mogen, zijn in het bezit van een groene kaart die aan de schooltas
gehangen wordt. In de schoolagenda kleeft een reservekaart. Op die kaart staat vermeld
wanneer het toegestaan is dat uw kind alleen naar huis gaat.
De rij “Dansaert” en de fietsrij krijgen voorrang bij het verlaten van de school.
De kinderen die met de Dansaertrij naar huis gaan moeten van thuis een fluohesje meebrengen
dat ze verplicht moeten dragen wanneer de rij vertrekt.
De situatie ‘s morgens blijft onveranderd. Dit betekent dus concreet dat de ouders
‘s morgens niet op de speelplaats komen!
U weet ongetwijfeld ook dat het niet evident is om zo’n groep kinderen vlot en veilig de school te
laten verlaten. Het is daarom ook belangrijk dat uw kind weet hoe hij/zij op die bepaalde dag
naar huis moet.
Wij danken U alvast voor uw medewerking in dit nieuwe systeem.
Vriendelijke groeten,
De directie en de leerkrachten

