Bus Korspel - Koersel

Vijf goede redenen om de schoolbus te nemen
Veilig, makkelijk en snel naar school?
Dankzij de schoolbussen van het Sint-Franciscuscollege rijdt er een bus bij jou in de
buurt.
Dit zijn alvast 5 goede redenen om gebruik te maken van deze verbinding:
Een supersnelle, rechtstreekse en veilige verbinding met onze school.
Enkel voorbehouden voor leerlingen van het SFC: zo zit je gezellig samen met je
schoolvrienden op de bus.
• Een persoonlijke opstapplaats.
• Een betaalbare prijsformule: je hebt de keuze tussen een jaarabonnement (108 euro) of
een winterabonnement, dat ingaat na de herfstvakantie en loopt tot de paasvakantie (94
euro).
• Gratis avondstudie (tot 16:45 uur) voor leerlingen die de bus nemen.
•
•

Minderbroederstraat 11, 3550 Heusden-Zolder

011/52 07 20

Bus VIversel – BOekt - BOlderberg

Khetg-

Vijf goede redenen om de schoolbus te nemen
Veilig, makkelijk en snel naar school?
Dankzij de schoolbussen van het Sint-Franciscuscollege rijdt er een bus bij jou in de
buurt.
Dit zijn alvast 5 goede redenen om gebruik te maken van deze verbinding:
Een supersnelle, rechtstreekse en veilige verbinding met onze school.
Enkel voorbehouden voor leerlingen van het SFC: zo zit je gezellig samen met je
schoolvrienden op de bus.
• Een persoonlijke opstapplaats.
• Een betaalbare prijsformule: je hebt de keuze tussen een jaarabonnement (108 euro) of
een winterabonnement, dat ingaat na de herfstvakantie en loopt tot de paasvakantie (94
euro).
• Gratis avondstudie (tot 16:45 uur) voor leerlingen die de bus nemen.
•
•

Minderbroederstraat 11, 3550 Heusden-Zolder

011/52 07 20

Bus Stal - Koersel

Vijf goede redenen om de schoolbus te nemen
Veilig, makkelijk en snel naar school?
Dankzij de schoolbussen van het Sint-Franciscuscollege rijdt er een bus bij jou in de
buurt.
Dit zijn alvast 5 goede redenen om gebruik te maken van deze verbinding:
Een supersnelle, rechtstreekse en veilige verbinding met onze school.
Enkel voorbehouden voor leerlingen van het SFC: zo zit je gezellig samen met je
schoolvrienden op de bus.
• Een persoonlijke opstapplaats.
• Een betaalbare prijsformule: je hebt de keuze tussen een jaarabonnement (108 euro) of
een winterabonnement, dat ingaat na de herfstvakantie en loopt tot de paasvakantie (94
euro).
• Gratis avondstudie (tot 16:45 uur) voor leerlingen die de bus nemen.
•
•

Minderbroederstraat 11, 3550 Heusden-Zolder

011/52 07 20

