BKLO De Brem

Oud-Turnhout, 31 augustus 2021

Nieuwsbrief
Beste ouders,

Welkom terug! Na een fijne en deugddoende vakantie is het team van juffen en
meesters weer klaar om er samen met jullie zoon of dochter in te vliegen.
Hopelijk hebben ook jullie genoten van de vakantie en zijn jullie er mee klaar voor
om volgende woensdag van start te gaan.

Op maandag 30 augustus tussen 18u en 19u organiseren we onze kijkavond.
Leerlingen mogen samen met hun ouders een kijkje komen nemen in hun (nieuwe)
klas. Broers en zussen, oma’s, opa’s en andere geïnteresseerden maken een afspraak
op een ander moment indien ze wensen te komen kijken.
Voor de kijkavond zal er iemand bij de ingang van de poort aanwezig zijn om jullie
naar de juiste klas te wijzen. We willen het aantal personen per klas beperken tot maximum 9
personen (of 3 leerlingen met hun mama, papa of begeleider). Is het druk in je klas? Wacht even
buiten op veilige afstand van elkaar.
Het nieuwe schooljaar zal starten met versoepelde coronamaatregelen. Zo moeten
de leerlingen van de lagere school geen mondmasker meer dragen. Onze juffen en
meesters blijven het mondmasker dragen wanneer ze zich verplaatsen (in de klas) of
wanneer de afstand niet kan worden bewaard.
Ook op de bus dragen de chauffeur en de busbegeleiding verplicht een mondmasker
tijdens de busrit. Leerlingen van de lagere school zijn niet verplicht om een mondmasker te
dragen. Toch willen we het dragen van een mondmasker op de schoolbus sterk blijven aanraden.
Vooral omdat leerlingen op de schoolbus samen met de leerlingen van de secundaire school zitten
willen we hier voorzichtig in handelen. We willen immers, net als jullie, niet dat er leerlingen in
quarantaine zullen moeten gaan.
Bij het ophalen van de leerlingen binnen de schoolpoort dienen ouders,
grootouders, begeleiders,… steeds hun mondmasker te dragen.
Leerlingen mogen, net als vorig schooljaar, worden opgehaald langs de toegangspad
naar het stenen gebouw. Ouders van leerlingen uit de containerklassen wachten in
het wachtvak aan de blauwe containerunit.
Op donderdag 9 september houden we een algemene infoavond. De uitnodiging
voor deze avond krijgen jullie in de week van 1 september nog mee naar huis.

We zien je graag volgende woensdag op de kijkdag of op 1 september! Geniet nog van de laatste
vakantiedagen, tot dan!
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