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Beste ouder(s), 
 
Eerder deze week heeft u al kunnen lezen dat de bouwwerkzaamheden in onze school zich inmiddels 
ook naar buiten hebben verplaatst. Dat brengt het nodige ongemak met zich mee. 
De parkeerplaats is gedeeltelijk vol gezet met bouwmaterialen. Het halen en brengen van leerlingen 
met de auto wordt hierdoor bemoeilijkt. Als u echter gebruik maakt van een snelle Kiss and Ride, 
zodat er geen onnodige opstoppingen ontstaan, dan moet het goed komen. 
 
Als u uw kind(eren) op de fiets komt brengen dan kunt u niet langer vanuit de Erven en Emmelhage 
het voetpad achter de gymzaal aan het Skagerrak gebruiken. Deze route is afgesloten voor zowel 
voetgangers als fietsers.  Dat blijft ook zo als het speelterrein voor onze leerlingen is ingericht. 
U kunt het fietspad aan de voorzijde van de school volgen tot de kruising met de Europlaan. Vandaar 
kunt u lopend, over de stoep, naar de ingang aan de pleinkant van de school lopen. 
De fietsen van de leerlingen kunnen, tijdens de  buitenbouwwerkzaamheden, tegen de zijgevel van de 
gymzaal op het plein worden geplaatst. De leerlingen mogen niet fietsen op het plein.  
 
Zoals gezegd, het zal even wennen zijn aan deze nieuwe (verkeers)situatie. Als straks alles klaar is en 
de kinderen een prachtige buitenspeelplek hebben waar zij dagelijks van kunnen genieten dan is dat 
het meer dan waard.  
 
Verder willen wij u, als ouder, nogmaals dringend verzoeken uw kind(eren) niet te vroeg naar school te 
laten komen. Denk aan de breng- en haaltijden. Daarnaast zien wij dat ouders het halen en brengen 
steeds meer gebruiken om even gezellig bij te praten. Hoewel wij begrijpen dat dit juist in deze tijd, 
waarin ons sociaal leven zo aan banden wordt gelegd door Coronamaatregelingen, wel even prettig is 
maar het zorgt er ook voor dat het extra lang onnodig druk is bij het uitgaan van de school.  
Vriendelijk bedankt alvast voor uw medewerking.  
 
Met hartelijke groet, 
 
C. van der Meulen.  
 

 

Directeur Albert Schweitzerschool.  
 
 
 

Hieronder ziet u de tijden nogmaals voor het brengen en halen van de kinderen naar 

school.  

 

Begin van de schooldag:  

A t/m L 8.20 uur.  

M t/m Z 8.25 uur.  

 

 



Ophalen tussen de middag:  

A t/m L 11.55 uur.  

M t/m Z 12.00 uur.  

Brengen na de middagpauze:  

A t/m L 12.55 uur.  

L t/m Z 13.00 uur.  

 

Ophalen eind van de schooldag  

A t/m L 14.55 uur.  

M t/m Z 15.00 uur.  

Woensdag eind van de schooldag ophalen:  

A t/m L 12.25 uur  

M t/m Z 12.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


