
 

 

 

 

Schoolbus comité  

Wij zijn een vzw die opgericht werd in 1973 

door enkele enthousiaste ouders. 
Ondertussen zijn we enkele bussen en een 

hele reeks vrijwilligers verder maar ons doel 

blijft hetzelfde: leerlingen van De 
Negensprong veilig van en naar school 

brengen. Een echte meerwaarde voor de 

school! 

 

Na wat magere jaren, rijden er gelukkig 

weer meer kinderen met veel plezier met 

onze schoolbus mee. 

Maar om dit mooie initiatief te doen blijven 

bestaan rekenen we op steun van de hele 

dorpsgemeenschap.  

 

Leden van het schoolbuscomité: 

• Marc Leemans 

• Tinne Nooyens 

• Sandra De jong 

• Heidi jacobs (penningmeester) 

• Birgit Jansen (secretaris) 

• Eveline van Unnik  (voorzitter) 

 

 

 

Volg onze facebook pagina voor de laatste 

nieuwtjes 
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Werking 

 

Elke schooldag vervoert onze schoolbus kinderen 
uit Poppel veilig van en naar school. Je kind 

wordt aan de deur opgehaald en weer veilig 

thuisgebracht door buschauffeur Linda en 
busbegeleidster Sonja. Zo heb je geen last van 

de parkeerproblemen en bespaar je heel wat 

ritjes op en neer en dus veel tijd. 

De schoolbus heeft 2 verschillende toeren, in 
welke toer je zou zitten kun je navragen bij Linda 

en Sonja.  

Je kan je kind(eren) aanmelden door te 
bellen/whats appen/sms’en naar de schoolbus 

gsm: 0032/491742992 

Last minute wijzigingen moeten door worden 

gegeven aan het secretariaat + bus. 014 65 56 

57 

Gaat je kind met de bus naar huis dan moet de 

gele bussleutelhanger aan de tas hangen. Deze 
krijg je bij aankoop van een 

rittenkaart/abonnement.  

 

Tracking app 

De schoolbus kan sinds een paar jaar ook 

gelokaliseerd worden met de navigatie app “life 

360” zo kan iedereen de bus via gps volgen en 
weet je precies wanneer je klaar moet gaan 

staan! Meer info hierover op facebook. 

 

Prijzen 

Wij werken met gezinsabonnementen dus 1 abonnement per 

gezin 

Abonnementen kunnen op het secretariaat worden aangeschaft 

met cash geld. 

Ook online kan je een abonnement aankopen via de linken op 

de facebook pagina van de schoolbus. Print dan je e-ticket af. 

 1 persoon 2 personen Vanaf 3 

personen 

Rittenkaart 

(10 beurten) 

15 euro / / 

Trimester 1 85 euro 160 euro 210 euro 

Trimester 2-3 60 euro 110 euro 155 euro 

Jaarabonnement 150 euro 290 euro 365 euro 

 

Vei l igheid  

 

Ook de allerkleinste kunnen veilig met de bus mee, zo hebben 

we in 2019 verschillende stoelverhogers aangekocht. 

Contact  

Linda en Sonja (chauffeur + busbegeleider) via 

0032/491742992 

Het schoolbuscomité staat altijd open voor nieuwe leden, vragen 

en suggesties. Wij zijn bereikbaar via 
buscomite@denegensprong.be en Facebook (schoolbus VBS de 

Negensprong Poppel) 

mailto:buscomite@denegensprong.be


 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


