
 

DAGINDELING VOOR DE VERZORGENDE OUDER 

 

Adres: 

MFC Klarendal, Kazerneplein 2, LET OP!! dit is in de Verlengde Hoflaan te 

Arnhem. Groot gebouw achter hek (in het gebouw met de school en de SKAR), 

parkeren naast het gebouw is gratis.  

U gaat vanaf de parkeerplaats achter het hek tussen de gebouwen door de trap 

af en rechts de hoofdgang in (glazen schuifdeuren). Direct de trap op naar 

boven, tweemaal rechts, daarna links.  

Ochtend:  

09.50 uur: aankomst met uw kind(eren) via de hoofdingang. 

U gaat naar de eerste verdieping.  

U krijgt gelegenheid uw kind(eren) goed over te dragen met de spullen die uw 

kind(eren) eventueel nodig heeft. 

10.05 uur de kinderen gaan met de begeleiding naar de speelkamer. 

10.10 uur: vertrek na afscheid te hebben genomen via de hoofdingang en dan 

slaat u linksaf. Dus niet langs de speelkamer. Het is niet de bedoeling dat u 

gaat kijken aan het hek.  

12.00 uur: ophalen van uw kind(eren) op de eerste verdieping.  

De begeleider zorgt er voor dat uw kind(eren) goed worden overgedragen. 
U vertrekt via de hoofdingang naar links. Dus niet langs de speelkamer. 

12.10 uur: vertrek van de niet verzorgende ouder. 

Middag:  

12.50 uur: aankomst met uw kind(eren) via de hoofdingang. 

U gaat naar de eerste verdieping. 

U krijgt gelegenheid uw kind(eren) goed over te dragen met de spullen die uw 

kind(eren) eventueel nodig heeft. 

13:05 uur de kinderen gaan met de begeleiding naar de speelkamer. 



13.10 uur: vertrek na afscheid te hebben genomen via de hoofdingang en dan 

slaat u linksaf. Dus niet langs de speelkamer. Het is niet de bedoeling dat u 

gaat kijken aan het hek. 

15.00 uur: ophalen van uw kind(eren) op de eerste verdieping.  

De begeleider zorgt er voor  dat uw kind(eren) goed worden overgedragen. 

U vertrekt via de hoofdingang naar links, dus niet langs de speelkamer. 

15.10 uur: vertrek van de niet verzorgende ouder. 


