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 Tielt, 14/09/2022 

Schoolbus – Definitief rittenschema van de schoolbussen 

 

Beste ouder/voogd 

 

Deze brief is enkel van toepassing op de kinderen die gebruik maken van het busvervoer dat door onze school wordt aangeboden. 

Zoals beloofd in eerdere communicatie werden de rittenschema’s van de bussen aangepast o.b.v. onze ervaringen tijdens de eerste twee weken van september. U vindt deze 

onderstaand. Deze bijgestuurde schema’s gaan in vanaf 15/09/2022.  

Opgelet! Tijdens het schooljaar kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden, indien er nieuwe kinderen van de bus wensen gebruik te maken. 

Ik vraag u graag om ruim vijf minuten op voorhand aan de halte te staan waar uw kind dient op of af te stappen. 

Ik geef u graag nog de gsm-nummers mee van de begeleidsters van de bus. Zij zijn bereikbaar per SMS. 

 Minibus  Juf Claudine 0478 19 46 29 

 Grote bus Juf Rosita 0497 81 71 36 

Zeer belangrijk! 

Indien uw kind ’s ochtends of ’s avonds niet mee moet met de bus, vraag ik u met aandrang om dit tijdig per SMS te laten weten aan de begeleidsters. 

 

Indien u verdere vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.  

 

Met vriendelijk groet, 

 

 

 

Bjorn Moerman 

Directeur Basisschool De Springplank 
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Minibus - ochtendronde 
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