Vrije Basisschool Munkzwalm
Decoenestraat 8
Boekelbaan 110
9630 Zwalm
055/49 81 43
055/49 67 31 (wijkafdeling)
 directie@vbzwalm.be
Onze school voorziet dagelijks in betaald leerlingenvervoer voor hoofdschool en vestigingsplaats.
De bustarieven worden betaald via de schoolrekening. Het vervoer, tussen beide
vestigingsplaatsen, van of naar de opvang of studie is gratis.
De burgerlijke verantwoordelijkheid van het personeel houdt op op het ogenblik dat uw kind
afgestapt is van de bus aan de gebruikelijke bushalte.
Om
organisatorische
redenen
schrijven
ouders
hun
kind(eren)
maandelijks
vooraf
in.
Inschrijvingen worden bezorgd aan de klastitularis of via mail op
directie@vbzwalm.be. De inschrijving gebeurt door de buskalender correct in te vullen: een
datum verwijderen of doorstrepen betekent dat u niet inschrijft voor de schoolbus. De op- en of
afstapplaats (adres) wordt vermeld onderaan de tabel. De maandelijkse buskalender zal u ook
kunnen downloaden van onze schoolsite www.vbzwalm.be
Is uw kind niet aanwezig op school door ziekte en wenst u de busritten niet te betalen, dan
dient u de hoofdschool hiervan te verwittigen. Dit kan via mail (directie@vbzwalm.be) of
telefonisch 055/49 81 43. Vanaf die dag worden de ritten niet meer aangerekend. Wanneer uw
kind toch terug mee zou rijden naar de school dient u de school daags voordien te verwittigen. Let
wel op: de busritkost wordt geschrapt ingeval van ziekte van uw kind. De busbegeleidster
wordt dagelijks door de school geïnformeerd over ev. wijzigingen.
Om alle kinderen de kans te geven ‘vroeg’ thuis te zijn wordt de busrit, indien mogelijk, maandelijks
‘omgedraaid’.
Het derde kind van hetzelfde gezin rijdt gratis.

G. Wildemeersch
directeur

F. Flamant
busbegeleiding
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OPGELET: een datum verwijderen of doorstrepen =
GEEN gebruik van de bus! (Geen fluo gebruiken a.u.b.)
•

Indien u dus niets hebt verwijderd zal de bus ’s morgens en ’s avonds uw kind
ophalen!
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naam + klas: …………………………………
opstapplaats: …………………………………………….
afstapplaats: …………………………………………….
U mag deze buskalender via mail terugsturen naar directie@vbzwalm.be

