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Willemstad, 14 oktober 2019. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week toegewenst! 
 
Op donderdag 3 oktober is het volgende gebeurd, zoals aan mij verteld door het meisje dat dit heeft 
meegemaakt en doorgaans gelijk na school wordt opgehaald door haar vader. 
Na 13.00u zat ze buiten te wachten op haar vader. Het is een  kind van cyclus 2. Op een gegeven 
ogenblik stopte een witte, oude pickup, zonder nummerplaat aan de voorkant, met een mannelijke 
bestuurder en wenkte haar om naar de auto te komen. Hij drong een beetje aan, maar het meisje 
stond gelijk op en liep naar de hal. 
Gelukkig is alles met een sisser afgelopen, maar we willen de gelegenheid aangrijpen om weer te 
praten over dit aspect van veiligheid: de veiligheid van onze kinderen ná school. 
Vanuit de school proberen we deze veiligheid te vergroten: 

- Na school regelen twee teamleden het verkeer tot maximaal 12.45u. 
- Hierna moeten alle kinderen die nog buiten zijn, naar binnen gaan, om in de hal te zitten 

wachten op hun ouders. 
- Indien een ouder laat is, kunnen kinderen altijd terecht in het kantoor om op te bellen. 
- Indien er niemand meer in het kantoor aanwezig is, kan een kind altijd terecht bij mw. Jana 

die juf Alette of mij opbelt, zodat we de ouders kunnen proberen te bereiken. 
- De regel is dat kinderen van cyclus-1 niet alleen op het parkeerterrein mogen zijn. Hebben ze 

geen ouder broer/zus in cyclus 2, dan moeten ze altijd in de hal wachten. 
- De schoolpoort moet eigenlijk om 13.00u dicht, maar we laten de poort open zodat de 

kinderen binnen kunnen wachten. 
Vandaag en/of morgen praten alle klassenleerkrachten ook nog eens met de kinderen hierover. 
Ook u als ouder kunt een gesprek voeren met uw kind over o.a. 

- Het altijd in de hal blijven wachten. 
- Het weglopen/rennen als iemand je roept of wenkt om naar hem/haar toe te komen en 

hierna naar een juf/meester/kantoor of mw. Jana te gaan. 
- Het memoriseren van uw telefoonnummers (vorige week wist een kind van groep 7 (!) geen 

enkel nummer van haar ouders).  
- Duidelijk met uw kind af te spreken, wanneer u hem/haar niet komt ophalen met wie hij/zij 

wel/niet naar huis mag. 
 
Uiteraard blijven we herhalen en verzoeken om uw kind op tijd van school op te halen als de school 
uit is. Dit is in elk geval vóór 13.00u. 
Laat ons samen de veiligheid na school vergroten voor onze kinderen en laat ons samen de 
verantwoordelijkheid hiervoor dragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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