
 

 

 

DAGINDELING VOOR DE NIET-VERZORGENDE OUDER 

 

ADRES: 

MFC-KLARENDAL, KAZERNEPLEIN 2, ARNHEM. 

U KUNT PARKEREN OP DE KLARENDALSEWEG.  

 

DE ONTVANGENDE OUDERS BETREDEN VIA DE KLARENDALSEWEG HET 
KAZERNEPLEIN (SCHOOLPLEIN). AAN UW LINKERHAND IS HET OMGANGSHUIS 

ARNHEM,  ACHTER DE GLAZEN DEUR. 

 Ochtend:  

 10.00 uur: aankomst ontvangende ouders, in veel gevallen zullen dit 

vaders zijn. U wordt ontvangen in de ruimte op de begane grond achter 

de oranje trap. U wordt verzocht uw mobiele telefoon af te geven en in 

de daarvoor bestemde bak te leggen.  

Jassen en tassen blijven in de hal achter. 

Als alle niet verzorgende ouders er zijn, worden de kinderen van boven 

naar de speelruimte gebracht. De verzorgende ouder gaat via de 

hoofdingang weg en verlaat het terrein. 

 11.50 uur: Nadat u afscheid heeft kunnen nemen, worden de kinderen 

weer naar boven gebracht. 

De niet verzorgende ouders blijven wachten in de speelruimte. 

 12.10 uur: Een kwartier nadat de laatste verzorgende ouder is 

vertrokken, vertrekt u via de voordeur. 

U ontvangt voor vertrek uw mobiele telefoon terug. 

  

 Middag:  

 13.00 uur: aankomst ontvangende ouders, in veel gevallen zullen dit 

vaders zijn. U wordt ontvangen in de ruimte op de begane grond achter 

de oranje trap. U wordt verzocht uw mobiele telefoon af te geven en in 

de daarvoor bestemde bak te leggen.  

Jassen en tassen blijven in de hal achter. 
Als alle niet verzorgende ouders er zijn, worden de kinderen van boven 

naar de speelruimte gebracht. De verzorgende ouder gaat via de 

hoofdingang weg en verlaat het terrein. 

 14.50 uur: Nadat u afscheid heeft kunnen nemen, worden de kinderen 

weer naar boven gebracht. 

De niet verzorgende ouders blijven wachten in de speelruimte  



 

 

 15.10 uur: Een kwartier nadat de laatste verzorgende ouder is 

vertrokken, vertrekt u via de voordeur. 

U ontvangt voor vertrek uw mobiele telefoon terug. 

 


