Kosten vervoer
Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Het vervoer wordt
betaald door de gemeente Delfzijl, de school en door externe
sponsoren. Bovendien rijden de bussen (incidenteel) voor anderen.

Contactgegevens vervoerscoördinatoren
Linda Perdok : 06-11882990
Ingrid Oosterhuis: 06-52028792
Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u terecht bij de
vervoerscoördinatoren of bij de directie van de school.

Kindcentrum Qworzo is voor kinderen van 2 tot 12 jaar uit
Woldendorp en omgeving. Kinderen die naar het basisonderwijs
gaan en uit Termunten, Termunterzijl, Borgsweer of Nieuwolda
komen, worden met de schoolbus van huis opgehaald en aan het
einde van de schooldag weer thuisgebracht. We werken met een
continurooster. Tussen de middag eten alle kinderen met hun
meester of juf op school. In deze folder vindt u meer informatie
over het leerlingenvervoer.

Planning en wijzigingen

School- en bustijden

De chauffeurs zijn vrijwilligers. Ze rijden volgens een vast rooster.
School

Naschoolse activiteiten

De planning van het vervoer is in handen van twee

Maandag

8.30 uur tot 14.20 uur

vervoerscoördinatoren: Linda Perdok en Ingrid Oosterhuis. Zij

Dinsdag

8.30 uur tot 14.20 uur

regelen de routes en overleggen hierover met de chauffeurs. Kan

Woensdag

8.30 uur tot 14.20 uur

uw kind niet meerijden door ziekte, tandartsbezoek, verlof of een

Donderdag

8.30 uur tot 14.20 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.30 uur

14.20 uur - 16.00 uur

andere reden? Laat dit dan vroegtijdig aan de school en aan één
van de vervoerscoördinatoren weten. Mocht uw kind met een
vriendje of vriendinnetje naar huis gaan om te spelen, geef dit dan

De Qworzobussen gaan ’s morgens vanaf 7.40 uur op pad en halen tegen

een dag van tevoren aan bij een coördinator vervoer, zodat er bij

7.55 uur de eerste kinderen op. Wanneer de hele route is gereden, worden

de planning/inzet van chauffeurs rekening mee kan worden

ze naar school gebracht. Kinderen kunnen dan eerst nog even buiten

gehouden.

spelen. Op school is een pleinwacht aanwezig. Sommige chauffeurs rijden
daarna nog een route. Deze kinderen worden na 8.15 uur opgehaald. Zij

Regels en afspraken

worden na schooltijd als laatste weer thuisgebracht.

• Zorg dat uw kind tijdig klaar staat zodat het ophalen zo soepel
en vlot mogelijk verloopt.

Wanneer uw kind op donderdag wil deelnemen aan de naschoolse
activiteiten, dan kan uw kind hiervoor tot en met dinsdag worden
ingeschreven. Uw kind wordt na afloop van de activiteit weer
thuisgebracht. Kinderen die zich niet hebben opgegeven voor de naschoolse

• U begeleidt uw kind zelf naar de bus, zorgt dat hij/zij veilig
instapt en de gordel draagt.
• Kinderen onder de 1.35 meter maken gebruik van de
beschikbare kinderzitjes.

activiteiten worden op de reguliere tijd thuisgebracht. Wanneer de

• Er wordt niet gegeten en gedronken in de bus.

leerlingen na schooltijd naar de oppas/gastouder of kinderopvang gaan in

• Er wordt geluisterd naar de aanwijzingen van de chauffeur.

Termunten, Termunterzijl of Borgsweer, en dus op een andere plaats

• Er wordt netjes met de bus omgegaan.

moeten worden afgezet, dan kunt u dit aangeven bij de coördinator

• Bij aankomst op school gaan de kinderen via de ingang van Unit

vervoer. Ook als de oppas/gastouder er niet wekelijks structureel op
dezelfde dagen is, kan het vervoer daar op aangepast worden.

0 en 1 het plein op.
• Voor leerlingen uit groep 1 t/m 4 geldt: wanneer de ouders
‘s middags niet thuis zijn of niet open doen, dan gaan de
kinderen mee terug naar school. De ouders kunnen ze daar
afhalen.

