
 

 

 
         
 

 
Beste ouders / verzorgers, 
 

Inmiddels beschikken we al een aantal maanden over een schitterende schoolbus. Deze schoolbus 

willen we vanaf volgend schoolseizoen structureel inzetten om leerlingen op te halen en weg te 

brengen. Op dit moment worden er al diverse leerlingen van de school opgehaald en weggebracht.  

Vanaf 27 augustus (eerste schooldag van het schoolseizoen 2018-2019) willen we daadwerkelijk 

starten met het leerlingenvervoer. Hierover willen we u via deze brief inlichten. 

Kosten 

Om gebruik te maken van het leerlingenvervoer zullen we rittenkaarten gaan verkopen. U kunt kiezen 

uit een kaart van 50 ritten (25 retour), 20 ritten (10 retour) en 10 ritten (5 retour).  

De kosten hiervan zijn: 

50-rittenkaart  € 50,- 

20-rittenkaart  € 20,- 

10-rittenkaart €10,- 

Deze kosten zijn voor het eerst reizende kind. Voor elk volgend reizend kind betaalt u de helft.  

 

Rekenvoorbeeld: 

Stel u wilt voor twee kinderen een 50-rittenkaart aanschaffen, dan betaalt u dus: 

1e kind = €50,- 

2e kind = €25,- 

------------------- 

Totaal = €75,- 

 

Bij afwezigheid van één kind treedt automatisch de kaart van het eerst reizende kind in werking. De 

kaarten zijn dus niet op naam.  

U kunt de kaarten aanstaande vrijdag 6 juli en vrijdag 13 juli tussen 8:30 uur en 9:30 uur 

aanschaffen. De kaartverkoop vindt tegelijkertijd plaats met de kaartverkoop van de overblijf.  

 

Organisatie  

Inmiddels hebben we diverse chauffeurs bereid gevonden die de leerlingen willen vervoeren. Van 

maandag tot donderdag kunnen we in principe gaan rijden. Alleen voor de vrijdag zoeken we nog 

een chauffeur. Lijkt het je leuk om dit te doen? Neem dan even contact op met Jan-Willem. 

In Nijkerk hebben we diverse ophaal-/afleverpunten, waar de leerlingen opgehaald worden. 

Hieronder vindt u een plattegrond met de diverse ophaalpunten.  
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De leerlingen die het verst weg wonen van school krijgen voorrang om mee te rijden. Bij aankoop 

van een rittenkaart geeft u aan welke dagen uw kind meereist. Zo kunnen wij hier rekening mee 

houden in de planning. Tevens komt u in de groepsapp van het leerlingenvervoer. Bij afwezigheid 

moet u dit voor 7:30 uur op de betreffende dag doorgeven in deze app, zodat we hier rekening mee 

kunnen houden.  

 

De kaarten worden afgetekend in de bus. Om het voor u makkelijk te maken, houden we de kaarten 

in de bus, zodat we hier controle op kunnen houden. Tevens scheelt het ons tijd. Mocht de kaart vol 

zijn, dan proberen we u vroeg genoeg van tevoren in te lichten, zodat u op tijd een nieuwe kaart 

kunt aanschaffen. 

 

Reistijden 

 

Hieronder ziet u een schema van de reistijden: 

 

Dag Ochtend Middag Middag 

Maandag Vanaf 7:15 uur  15:10 uur 

Dinsdag Vanaf 7:15 uur  15:10 uur 

Woensdag Vanaf 7:15 uur 12:40 uur  

Donderdag Vanaf 7:15 uur 12:10 uur (groep 1) 15:10 uur 

Vrijdag Vanaf 7:15 uur 12:10 uur (groep 1-4) 15:10 uur 

 

 

Samen zijn we ervan overtuigd dat dit meerwaarde heeft voor onze mooie school. We hopen op veel 

veilige kilometers. Als u vragen heeft, kunt u bij de onderstaande personen terecht.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Jan-Willem Korlaar 06-21510406 

Sandra Bast  06-14309431 

Willeke van Steeg 06-30796238 

 

 

 

 

 



 

 

Plattegrond met ophaaltijden (onder voorbehoud) 

 

H Start en Finish: School, Barneveldseweg 182 NIJKERK  
 Tijden: 7.15 uur – 12.00 uur – 15.15 uur 
 
B Ophaalpunt 1: De Brug, Rembrandtlaan, Gerard Doustraat VOORTHUIZEN 
 Tijden: 7.25 uur   
 
C Ophaalpunt 2: Waterweg 1 PUTTEN 
 Tijden: 7.40 uur 
 
D Ophaalpunt 3: Reling 11/Hoek Anker 
 Tijden: 7.55 uur 
 
E Ophaalpunt 4: Koningspage/Vlinderlaan 
 Tijden: 8.00 uur 
 
H Afleverpunt:  School  

Tijden: 8.15 uur 
 
Ronde 2:  
 
H Start School: 
 Tijden: 8.15 uur 
 



 

 

G Ophaalpunt 5: Hoefslag 
 Tijden: 8.22 uur 
 
H Afleverpunt: School  

Tijden: 8.30 uur 
 
 


