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Maasmechelen, 22 oktober 2018 

 

Voor  de kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de Oude Baan die met de rij naar de 

speelplaats van de G.H.Verwilghenlaan wandelen. 

 

Geachte ouders, 

 

Wij organiseren een rij die vertrekt op de speelplaats van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 

Deze rij gaat via de Vrijhei naar de trappen aan het bureel. Vandaaruit gaat ze via de 

gang naar de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  

 

We spreken daarbij het volgende af: 

 

Zit uw kind van het 4de, 5de en 6de leerjaar?  Heeft het nog een zusje of broertje in het 1ste, 2de, 

3de leerjaar of bij de kleuters? Ja?  Deze leerlingen gaan allemaal met de rij mee naar de 

speelplaats van de G.H.Verwilghenlaan.  

Geen enkel kind mag daarbij alleen via de G.H.Verwilghenlaan wandelen. 

 

Woont uw kind in de Vrijhei? Ja? Dan mag het (telkens op dezelfde plek) de rij verlaten. Het 

is de verantwoordelijkheid van de ouders om hierop toe te zien en ervoor te zorgen dat deze 

leerlingen rechtstreeks, via de meest veilige weg, naar huis gaan. Dit is niet de 

verantwoordelijkheid van de school. 

 

Woont uw kind in de Bosgraaf? Ja? U kunt uw kind oppikken aan de trap aan het bureel. Staat 

u er niet dan zijn wij in de veronderstelling dat u uw kind de toestemming geeft om vanaf hier 

alleen naar huis te gaan. (dus ook de K.Astridlaan oversteken)! 

 

Ouders die hun kind uit deze rij willen oppikken doen dat aan de trappen van het bureel.  

 

U begrijpt dat we dit doen om de veiligheid van uw kind te optimaliseren. 

 

We danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking. 
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