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Willemstad, 11 juni 2020. 
 
Geachte ouders, 
 
Het is tot nu toe aardig verlopen met het afzetten en ophalen van kinderen. We zijn er blij om en 
danken u voor de medewerking! 
Volgende week komen alle kinderen van alle groepen op school en we zijn verplicht vanuit het 
Protocol om te werken met verschillende tijden v.w.b. het afzetten en ophalen van kinderen. Tot de 
laatste schooldag zullen we nog steeds geen ouders op het schoolterrein kunnen toelaten. 
Gelieve deze brief goed te lezen, zodat we samen kunnen zorgdragen voor een vlot en veilig verloop. 
De school werkt met de tijd van de wereldklok. Misschien handig als u hiermee rekening houdt? 
 

Afzetten  
Groepen 5-6-7-8 
7.15u-7.30u: Uitsluitend de kinderen van groepen 5-6-7-8. Zusjes/broertjes die niet in de auto 
kunnen blijven wachten mogen samen met de oudere broer/zus naar binnen. Helaas zullen we 
geeltjes die geen broer/zus hebben in de genoemde groepen terug moeten sturen, indien ze te 
vroeg worden afgezet.  We zullen het druk genoeg hebben om ongeveer 300 kinderen binnen te 
laten en rekenen op uw medewerking! 
Groepen 1-2-3-4 
7.30u-7.45u: Kinderen van groepen 1-2-3-4 
 

De tijden om kinderen op te halen 
S.v.p. goed lezen! 
Groepen 1-2 
12.00u-12.10u: groepen 1-2: Gelieve te parkeren,  uit te stappen, over te steken en uw kind ophalen. 
Groepen 3-4 
12.10u-12.20u: groepen 3-4 en de rest van 1-2: Gelieve te parkeren, uit te stappen, over te steken 
en uw kind op te halen. 
Groepen 5-6-7 
12.20u-12.30u: groepen 5-6-7: lopen zelf naar buiten naar de auto. We zullen buiten surveilleren 
met brigadiertjes. Het is handig als u met uw kind vooraf afspreekt waar u dagelijks probeert te 
parkeren. 
 
Om 12.30u zijn alle overgebleven kinderen in de hal. 
Indien u te laat bent, gelieve dan te parkeren, uit te stappen en uw kind(eren) op te halen. 
 
Groep 8 
12.15u-12.30u: Groep 8a/b kinderen worden opgehaald bij Cross Fit. Gelieve te parkeren, uit te 
stappen, over te steken en uw kind op te halen bij de achterpoort. 
 
Om 12.45u is er geen suveillance meer in de hal. Om 13.00u gaat de schoolpoort dicht. 
 

Samen zullen we ook deze klus kunnen klaren. We can do it! 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
M.F. Halman-Nicolaas, dir 
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