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Willemstad, 20 augustus 2020. 

 
 
Geachte ouders, 

 
Het is vandaag aardig verlopen met het afzetten van kinderen. We zijn er 

blij om en danken u voor de medewerking! 
 
Vanmiddag is het minder goed verlopen. We hebben toestemming van het 

Schoolbestuur om het volgende met u af te spreken. 
 

Gelieve deze brief goed te lezen, zodat we samen kunnen zorgdragen voor 
een vlot en veilig verloop bij het ophalen van de kinderen. 
 

De school werkt met de tijd van de wereldklok. Misschien handig als u 
hiermee rekening houdt? 

 
Ophalen: 
 

12.15 – 12.30: de groepen 1 en 2 worden door één ouder bij de klas 
opgehaald via de achterpoort. U parkeert bij Cross Fit en loopt de school 

via de achterpoort in. Het is niet toegestaan om in de schooltuin te 
parkeren. Hierna loopt u samen met uw kind de school uit. Gelieve hierbij 
niet te dralen, daar er niet genoeg parkeerplaatsen zijn aan die kant. 

Mocht u een kind in groep 3 of hoger hebben, dan rijdt u wanneer u uw 
kind heeft opgehaald naar de parkeerplaats vooraan. 

Deze regeling geldt tot nader order. 
 
12.15 – 12.30:  de groepen 3 en 4. Deze kinderen lopen naar de hal en 

blijven daar wachten  totdat ze opgehaald worden. Ouders wachten buiten 
de schoolpoort. Uw kind wordt naar de poort gestuurd. 

 
12.30: de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig via de voorpoort naar buiten 
en steken over onder toezicht van de leerkrachten die het verkeer 

regelen. 
 

Om 12.45u is er geen suveillance meer in de hal. Om 13.00u gaat de 
schoolpoort dicht. 

 
We mogen nog steeds geen ouders (met uizondering van groep 1 en 2)  
op het schoolterrein toelaten. Opgelet: ’s morgens mogen alleen de 

ouders van groep 1 het schoolterrein op. De kinderen van groepen 2 lopen 
zelfstandig naar binnen via de voorpoort. 

 
Als we samenwerken,  zal het allemaal  lukken. 
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Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
S.R.C. Deville-Panneflek, dir. 

 
 

 

 
 


