H.-Hartcollege Tervuren vzw
Lagere school
Albertlaan 44
1970 Wezembeek-Oppem
Tel: 02/767.11.85

Kleuterschool
Marcelisstraat 55
1970 Wezembeek-Oppem
Tel: 02/782.07.99

Wezembeek-Oppem, 3 september 2018
Betreft : Schoolbus & Pendelbus kleuters
Geachte Ouders,
De school organiseert elke ochtend en namiddag een rechtstreekse pendeldienst (zie tabel hieronder :
1. pendelbusabonnement) voor de kleuters tussen de lagere school (Albertlaan) en de kleuterschool
(Marcelisstraat).
’s Ochtends worden de kleuters opgevangen in de gang van blok D. De bus vertrekt stipt om 08.20 uur
aan de Albertlaan. ’s Namiddags (of woensdagmiddag) keren de kleuters met deze bus terug naar de
Albertlaan. Ze komen tot op de speelplaats van de lagere school aan de notenboom. Daar kan u uw kleuter
afhalen. Voor deze pendeldienst kan u kiezen voor een trimestrieel- of een jaar-pendelbusabonnement. Er
wordt ook een onderscheid gemaakt tussen heen- en/of terugritten.
Als uw kleuter van de andere busronde gebruikt maakt (= schoolbus die de kinderen ophaalt langs een
vast traject in Wezembeek-Oppem) dan dient u een (zie tabel : 2. schoolbusabonnement) te nemen.
Volgende tarieven worden vanaf 1 september 2018 toegepast :

Abonnementsduur
Schooljaar
1e trimester
2e trimester
3e trimester

1. Pendelbusabonnement (enkel voor de kleuters)
Abonnementsprijs
Heen EN terug
Heen OF terug
€ 85
€ 45
€ 35
€ 20
€ 30
€ 17
€ 25
€ 15

2. Schoolbusabonnement (bustraject doorheen Wezembeek-Oppem)
Abonnementsduur
Abonnementsprijs
Heen EN terug
Heen OF terug
Schooljaar
1e trimester
2e trimester
3e trimester
Winterabonnement

€ 180
€ 76
€ 63
€ 52
€ 115

€ 95
€ 43
€ 39
€ 33
€ 65

Enkel bij een jaarabonnement kan voor een VASTE dag(en) per week gekozen worden :
- Pendelbusabonnement : € 25 per dag/week/schooljaar
- Schoolbusabonnement : € 45 per dag/week/schooljaar
Het eerste kind betaalt de volledige abonnementsprijs. Het tweede kind binnen hetzelfde gezin : 20%
korting. Vanaf het derde kind binnen hetzelfde gezin : gratis
U hoeft nu nog geen geld mee te geven, dit wordt nadien gefactureerd op de schoolrekening.
U vindt hierbij een abonnementskaart. Kan u ons deze kaart ingevuld terugbezorgen ten laatste tegen
woensdag 12 september of zo snel mogelijk, indien uw kleuter later in het jaar naar school komt.
Met vriendelijke groeten,
P. Verzeele, directeur

