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Beste ouders, 

 

 

 

Vanaf maandag 30 september 2013 zal er een nieuwe busregeling starten. 

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe vertrekuren: 

 

Ochtendrit: 

Vertrek van de kiosk naar de wijkschool om 8u20  

Vertrek van de wijkschool naar het hoofdgebouw  om 8u25 

Vertrek van het hoofdgebouw naar de wijkschool  om 8u35 

 

Avondrit: 

Vertrek van de wijkschool naar het hoofdgebouw  om 15u10 

Vertrek van het hoofdgebouw naar de wijkschool  om 15u25 

Vertrek van de wijkschool naar de kiosk om 15u35 

 

Opmerking: 

Kleuters van de wijkschool die opstappen aan de kiosk, mogen 
alleen meerijden met de ochtendrit. Zij worden niet terug thuis 
gebracht met de avondrit.  

 

Ook is het nu verplicht om uw kind in te schrijven als u wil dat 
het met de bus meerijdt. Gebruik hiervoor het bijgevoegde 
document. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

Linde Verstappen 

Directeur 
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Beste ouders, 

 

Gelieve in te vullen van welk type busabonnement jullie dochter/zoon wenst gebruik te maken voor het schooljaar 2013-

2014. 

Jullie hebben de keuze tussen : 

 

JAARABONNEMENT: jullie dochter/zoon gebruikt het volledige schooljaar de bus 

   Kleuters gratis 

    1
e
 kind:  €152 

    2
e
 kind:  €122 

    vanaf 3
e
 kind: gratis 

TRIMESTERIEEL ABONNEMENT: jullie dochter/zoon gebruikt 1 of 2 trimesters de bus 

   Kleuters gratis 

  1
e
 trimester: 1

e
 kind:  €61 

    2
e
 kind: €49 

    vanaf 3
e
 kind: gratis 

  2
e
 en 3

e
 trimester: 1

e
 kind:  €46 

    2
e
 kind:  €37 

    vanaf 3
e
 kind: gratis 

TIENRITTENKAART: jullie dochter/zoon gebruikt soms de bus, vooraf mee te delen aan school 

 

 

Ondergetekende,……………………………….…………..(moeder/vader of voogd)  verklaart hierbij 

dat…………………………………….……. (naam van dochter/zoon) leerling van klas……………. 

zal gebruik maken van (gelieve aan te duiden): 

 JAARABONNEMENT 

 TRIMESTERIEEL ABONNEMENT 

 TIENRITTENKAART 

 KLEUTER = GRATIS 

 

 

Datum:……………………… 

 

 

Handtekening:……………… 

 

 

Gelieve deze brief uiterlijk terug te bezorgen aan het secretariaat van de school van jullie dochter/zoon.  

Voor meer info kunnen jullie steeds terecht bij het secretariaat en/of de directie van de school. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

D. Vonckers 

Algemeen Directeur Scholengroep14 

 
 
 


