
RIJEN LAGERE SCHOOL 

UITGANG GROTESTEENWEG = RODE RIJEN 

 

 

 
 

 

AFHAALRIJ 

 

 

 

 

tot 15.20 aan de linkerdeur Grotesteenweg 

STAPRIJ  

 

naar kruispunt met  

Ringlaan – Fruithoflaan 

TRAM- en 

BUSRIJ 

 

 

tot aan de tramhalte van de Grotesteenweg 

Wie niet alleen naar huis mag en niet werd afgehaald, komt mee terug naar 

school en gaat naar de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  

Dit is speelplaats 1. Om 15.45 start de betalende avondstudie in de eetzaal. 

Wie niet met de begeleide rij meegaat, 

blijft op de speelplaats van het 1ste, 2de en 

3de leerjaar tot 15.45. Vanaf 15.25 

kunnen leerlingen daar worden 

afgehaald. Om 15.45 start de betalende 

avondstudie. 



RIJEN LAGERE SCHOOL 

UITGANG FLORALIËNLAAN = GELE RIJEN 

 

 

 
 

AFHAALRIJ  

 

tot 15.20 links van de toegangspoort 

STAPRIJ  

 

naar rondpunt aan 

Ringlaan 

FIETSRIJ  

 

Fietsers sluiten aan bij de staprij en 

mogen van de fietsenstalling alleen naar 

huis. 

Wie niet alleen naar huis mag en niet werd afgehaald, komt mee terug naar 

school en gaat naar de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  

Dit is speelplaats 1. Om 15.45 start de betalende avondstudie in de eetzaal. 

Wie niet met de begeleide rij meegaat, 

blijft op de speelplaats van het 1ste, 2de en 

3de leerjaar tot 15.45. Vanaf 15.25 

kunnen leerlingen daar worden 

afgehaald. Om 15.45 start de betalende 

avondstudie. 



RIJEN LAGERE SCHOOL 

UITGANG LYSENSTRAAT = GROENE RIJEN 

 

 

 
 

 

STAPRIJ  Naar kruispunt met 

Troyentenhoflaan 

 Afhalen kan aan de schoolpoort Lysenstraat. Wie niet wordt 

opgehaald aan de poort, stapt mee tot aan het einde van de 

staprij en komt dan weer mee naar school . 

 

Wie niet alleen naar huis mag en niet werd afgehaald, komt mee terug naar 

school en gaat naar de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  

Dit is speelplaats 1. Om 15.45 start de betalende avondstudie in de eetzaal. 

Wie niet met de begeleide rij meegaat, 

blijft op de speelplaats van het 1ste, 2de en 

3de leerjaar tot 15.45. Vanaf 15.25 

kunnen leerlingen daar worden 

afgehaald. Om 15.45 start de betalende 

avondstudie. 


