Nieuwe afspraken
‘s avonds
leerlingen afhalen
lagere school
vanaf
7/09/2020

Betreft: ‘s avonds ophalen leerlingen lagere school
Merksem, 4 september 2020
Beste ouders,
Omdat het ophalen van de leerlingen in combinatie met de rijen heel druk was in de Papaverstraat
hebben we naar een andere oplossing gezocht.

Volgende afspraken gelden vanaf maandag 7 september 2020

Poort Papaverstraat:
Deze uitgang is enkel voor de leerlingen die met de fiets naar school
komen en voor de leerlingen die te voet via de Papaverstraat de school
verlaten.
Ouders komen de school niet meer binnen via deze poort. Ouders
kunnen hier wel op het voetpad wachten op kinderen die alleen naar
buiten komen.

Poortje fietsenstalling secundair Maantjessteenweg:
Deze uitgang is enkel voor de leerlingen die te voet via de
Maantjessteenweg de school verlaten. De leerlingen worden overgezet
aan de lichten indien nodig.
Ouders komen de school niet binnen via deze poort. Ouders kunnen
hier wel op het voetpad wachten op kinderen die alleen naar buiten
komen.

AFHALEN BINNEN DE SCHOOL
Garagepoort Fr. Adriaenssensstraat

Ouders komen
hier binnen

Ouders komen
hier buiten.

U komt de school binnen via de garagepoort in de
Frans Adriaenssensstraat. U wandelt de
speelplaats op, haalt uw kind bij de leerkracht en
verlaat de school via de uitgang naast de toiletten.
Dit is enkel voor de leerlingen die afgehaald
worden door de ouders.

LET OP!
Poorten sluiten om 15.35 uur.
NABEWAKING
Om 15.35 uur worden leerlingen naar de betalende nabewaking gebracht. Om uw kind hier
op te halen komt u de school binnen via de deur Frans Adriaenssensstraat 123.

Door gebruik te maken van verschillende uitgangen, is het overal minder druk en ook veiliger voor
iedereen: leerlingen, leerkrachten en ouders.
We vragen om met de auto de verkeerssituatie rond onze school veilig te houden. Parkeer niet op de
fiets- of voetpaden.
Bedankt aan iedereen om de nieuwe afspraken op te volgen.
We sturen steeds bij indien nodig.
Vriendelijke groeten,
directie en leerkrachten Joma

