
 

v z w  V r i j  I n s t i t u u t  v o o r  B u i t e n g e w o o n  O n d e r w i j s  –  w w w . v i b o . b e  
BuLO De Ring 
Noord-Brabantlaan 79 
2300 Turnhout 
014 42 69 45 

BuSO OV2-OV3 
Noord-Brabantlaan 79 
2300 Turnhout 
014 43 83 96 

BKLO De Brem  
Oude Arendonkse Baan 36 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 07 37 

BuSO OV1 
Oude Arendonkse Baan 36 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 07 75 

BuSO Het Kasteelpark 
Steenweg op Mol 154 
2360 Oud-Turnhout 
014 63 85 27 

 

B
K

LO
 D

e 
B

re
m

 
Oud-Turnhout, 10 september 2021 

 

  

Nieuwsbrief 

 
 

 
Beste ouders  
 
 

Gisterenavond mochten we heel wat ouders ontvangen op de algemene infoavond.  
Door alle info in de klasgroepen te geven konden we dit op een veilige manier 
organiseren. Dankjewel voor jullie komst en betrokkenheid.  Bij deze nieuwsbrief 
vinden jullie de algemene afspraken die werden doorgegeven gisteren door de 
klasjuf.   

 
 

Deze week kregen alle leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer het 
busreglement nog een keer mee naar huis.  We ontvingen nog niet van elke 
leerlingen het ondertekende reglement terug.  Bezorgen jullie dit reglement via de 
agenda/ schrift terug aan de school?  
 

 
Vanaf volgende week zijn alle (nieuwe)  mailadressen terug verwerkt en vinden jullie 
de nieuwsbrief enkel nog op papier indien je dit via de infofiche aanduidde.  Laat je 
ons weten indien je de nieuwsbrief nog niet ontvangt via je mailadres?  Dan passen 
we dit in onze bestanden nog aan. 
 

 
Op zaterdag 11/9 en zondag 12/9 gaat in Arendonk de Dag van de Solidariteit door. 
Een deel van de opbrengst van dit weekend gaat rechtsreeks naar onze school. 
Heel het weekend kan je gaan 'stappen en trappen'. Dit is een wielenwandeling 
(buggy- en rolstoeltoegankelijk), grote wandeling of fietstocht. 
Op de site www.dagvandesolidariteit.be vind je alle verdere info! 

 
Op de kalender: 

• Vrijdag 1 oktober is een faculatieve verlofdag.  Leerlingen, juffen en 
meesters hebben geen school deze dag. 
 
 

 
 
Een fijn weekend! 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO De Brem 
 

http://www.dagvandesolidariteit.be/

