
Wat gaat er veranderen?
Vanaf 10 december verandert er vooral op het gebied van vervoerbewijzen het een en ander. En is er nieuwe 
informatie over de buslijnen en hun routes per 10 december. Goed om te weten is dat de meeste vervoerbewijzen 
van Connexxion na 10 december niet geldig zijn op de bussen van allGo en R-Net. Kijk op allgobus.nl voor meer 
informatie.  

Komende maanden zullen we vaker berichten rondsturen waarbij onze mol, het karaktertje dat wij inzetten om 
nieuws van allGo onder de aandacht te brengen, u op de hoogte brengt van de laatste ontwikkelingen in het 
busvervoer.

Helpen jullie ons mee?
Wij willen de ouders van jullie leerlingen graag informeren. Daar hebben we de hulp van je school bij nodig. Jullie 
hebben verschillende middelen waarmee jullie de ouders bereiken. Denk bijvoorbeeld aan jullie website, een 
digitale nieuwsbrief en een prikbord. Helpen jullie mee met het informeren van de ouders? In de bijlage sturen 
we je verschillende bestandjes die je kunt gebruiken voor het informeren van de ouders:

• een bericht voor een nieuwsbrief of website;

• een afbeelding van het allGo logo; 

• een pdf-bestand van een poster en 

• een pdf van onze fl yer.

Ontvang je liever de poster en fl yer in gedrukte vorm? Geen punt. Wanneer je een e-mail stuurt 
naar prudon@syntus.nl, brengen wij de materialen graag bij jullie langs. 
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Ga je 
     mee?

Waarschijnlijk heb je het al gehoord. Keolis Nederland, het huidige Syntus, 
is vanaf 10 december 2017 de nieuwe busvervoerder in de gemeente 
Almere met de merken allGo en R-Net. Wij nemen dan het stokje over 
van Connexxion. En daar hebben we zin in! Achter de schermen zijn wij 
al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen. Daarom ontvang je 
deze mailing van ons.

Beste

allgobus.nl

Vanaf 10 december ga 
jij anders naar school. 

allGo verzorgt dan het 
busvervoer in Almere.
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