Hallo allemaal,
Hier is de nieuwe busdienstlijst tot eind december.
Veel bus vaders/ moeders geven alleen de ochtend als voorkeur op, dit is niet altijd mogelijk, omdat ik dan een tekort
heb op de middag!!!
Helaas is dit nog niet veranderd, dus daardoor heeft niet iedereen zijn voorkeur gekregen, graag jullie begrip
hiervoor!

Meerdere begeleiders 'draaien' op twee verschillende dagen busdiensten, dus
vergeet die niet!!
Als het eens gebeurt dat je om wat voor reden dan ook een busdienst niet kunt draaien, zorg dan zelf voor
vervanging!
Alleen in uiterste nood kun je mij hiervoor bellen, zodat ik met je mee kan denken!
Hier nog de regels voor in de bus, maar die weten jullie ondertussen vast wel:
*** er wordt van de ouders verwacht om bij hun eigen halte in en uit te stappen als er busdienst gedraaid
wordt en niet bij de dijk, dit vanwege de onrust in de bus.
*** als kinderen vaker dan twee keer op een “zelfgemaakte uitstapplaats” stappen dit dan graag in overleg met de
VC.
*** de kinderen zitten niet met een MP3 in de bus
*** er wordt niet gegeten en gedronken in de bus, er wordt geen snoep uitgedeeld door de bus moeder/vader
*** als er gordels in de bus zijn, is het verplicht die om te hebben.
*** de kinderen mogen niet zonder toestemming van de begeleider/ chauffeur op een andere plaats zitten,
dus iedereen zit op zijn of haar eigen plaats
*** de buschauffeur kan evt. i.v.m. ordeproblemen (tijdelijk) de kinderen een andere plaats geven
*** de kinderen mogen niet eerder gaan staan en lopen dan wanneer de bus stilstaat
*** de kinderen schreeuwen niet, zeggen geen lelijke en vervelende woorden, geven geen brutale
monden tegen de buschauffeur en de bus begeleiding
*** de bus begeleiders maken geen “eigen” afspraken en/of voeren geen nieuwe regels in
*** als er klachten zijn, wordt er met contact opgenomen met de VC
Het is beslist niet toegestaan om leerlingen van de Pieter Zandt of mensen jonger dan 18 jaar in te
laten vallen als bus begeleider.
Succes allemaal weer met draaien!
Groetjes Anette

Contact personen VC:
Elina
Cornelis
Anette
Johan

zitplaatsen kinderen, houding en gedrag in bus.
contact buschauffeurs en de Wit, bushaltes, busroutes.
rooster busbegeleiding en aanspreekpunt bij noodsituaties.
contact met het bestuur en beheer telefoonketen.

fwvdblonk@hotmail.com
cor.schuitemaker@gmail.com
bj.vandijk@hotmail.com
jabos@filternet.nl

06-33859457
06-82010966
06-54721311
06-36044607

