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Vrijdag 4 september 2015
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Maandag 14 september 2015
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groepen
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groepen
groepen

3
5
4
6
7
8
1-2

Hartelijk welkom!
We hopen van harte dat iedereen heeft genoten van een heerlijke zonnige vakantie!
Ook wij zijn er even tussenuit geweest, soms naar verre landen of gewoon lekker
dichtbij in eigen land. De eerste week van de zomervakantie is er hard gewerkt aan
de verhuizing van de Reigerlaan naar de Humperdincklaan. Het was een mega klus
maar aan het einde van de week was het gebouw Reigerlaan helemaal leeg. Daarna
zijn de noodlokalen afgebroken. Zoals te zien is op bijgaande foto’s is er veel ruimte
vrij gekomen om te bebouwen!

Ondertussen zijn we ook weer druk aan het inrichten gegaan op de Humperdincklaan
om ook een echt Reigerlaan gevoel te krijgen.
Het ziet er al heel sfeervol uit vandaag!
We heten maandag ochtend iedereen van Harte Welkom!!

Bus vervoer
Maandag 31 augustus gaan we starten op locatie Humperdincklaan.
We gaan er iedere dag een ‘schoolreisje’ van maken! Het zal voor iedereen best
spannend zijn, maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen veilig naar
de tijdelijke locatie worden gebracht.
Zoals in de voorgaande Reigerbulletins heeft gestaan, gaan we met bussen vanaf de
Tenierslaan naar de Humperdincklaan en terug.
Er worden vanaf maandag 31 augustus 9 bussen ingezet om alle leerlingen naar en
van de tijdelijk locatie te vervoeren. Dit kunnen er in de loop van het schooljaar meer
worden.
Voor de veiligheid van de kinderen, verzoeken wij u als ouders met klem om de
parkeerplaats van de Praxis op te rijden via de ingang Kanaaldijk – Noord. Daarmee
voorkomen we dat ook in de Tenierslaan extra verkeersbewegingen komen. U kunt
dan te voet naar de bussen lopen.
Inmiddels heb ik van een aantal mensen de vraag gekregen of alle kinderen aan de
Praxis zijde instappen. Dit is het geval!
Hoewel er maar 8 bussen aan de Praxis zijde kunnen worden opgesteld, zullen de
overige bussen aansluiten zodra er een bus is weggereden.
Kinderen hoeven dus niet over te steken!

Iedere bus heeft 50 zitplaatsen. In iedere bus is ook een leerkracht aanwezig, voor de
begeleiding van de leerlingen.
De indeling van de bussen is als volgt.
Bus 1: kleuters 1/2A en 1/2B
Bus 2: kleuters 1/2C en 1/2D
Bus 3: kleuters 1/2E en het restant van de groepen 3-4-5-6-7-8
Bus 4: groepen 3
Bus 5: groepen 4
Bus 6: groepen 5
Bus 7: groepen 6
Bus 8: groepen 7
Bus 9: groepen 8.
Hieronder nogmaals de instap –en reistijden voor komend schooljaar.
Tenierslaan:

Humperdincklaan:

Ma/di/do/vrijdag
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Ma/di/do/vrijdag
instappen
14.45 uur
vertrekken 14.55 uur
aankomst
15.15 uur

Op woensdag;
Instappen 08.00 uur
Vertrek
08.10 uur
Aankomst 08.30 uur

Op woensdag;
instappen
12.15 uur
vertrekken 12.25 uur
aankomst
12.45 uur

Zoals met de MR afgesproken, zal de werkwijze een aantal keren worden geëvalueerd.
Mochten er veranderingen nodig of wenselijk zijn, dan zult u worden geïnformeerd.
____________________________________________________________________
Parkeren bij de Humperdincklaan
Ouders/ verzorgers die met de auto naar de Humperdincklaan komen, vragen we met
klem te parkeren op de parkeerplaats tegen over Dominos pizza’s. De schoolbussen
parkeren aan het trottoir bij de school waardoor hier niet geparkeerd kan worden.

Ziekmeldingen.
’s Ochtends vertrekken de meeste kinderen met de bussen van de Tenierslaan naar de
Humperdincklaan. In iedere bus gaat ook een leerkracht als begeleiding voor de
kinderen mee. Omdat het busvervoer volgens vaste tijdens loopt, hebben de
leerkrachten bij vertrek geen tijd om met u in gesprek te gaan. Zij hebben de
verantwoordelijkheid om veilig en op tijd met de leerlingen te vertrekken naar de
Humperdincklaan. Natuurlijk kunt u altijd via mail of telefonisch een afspraak maken.
’s Middags, wanneer de bussen terugkomen op de Tenierslaan is er meer tijd om u te
woord te staan. Ziekmeldingen kunnen direct telefonisch naar de school worden
doorgegeven.
___________________________________________________________________
Schoolkalender
In de laatste mail heeft u de schoolkalender digitaal ontvangen. Deze kalender zal ook
op de website komen te staan. Mocht u ook nog een papieren versie willen hebben,
dan kunt u dit bij de informatieavonden kenbaar maken.
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