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Oud-Turnhout, 3 september 2021 

 

  

Nieuwsbrief 

 
 

 
Beste ouders,   
 
 

De start is weer gemaakt!  Met meer dan 50 juffen en meesters staan we klaar voor 
jullie kinderen.  Met 26 nieuwe leerlingen was het voor sommigen een onwennige 
start.  Voor heel wat van onze leerlingen was het ook een fijn weerzien na twee 
maanden vakantie.   We hopen dat iedereen zich (opnieuw) snel thuis voelt op onze 
school….   

 
De start van het schooljaar betekent elk schooljaar opnieuw een hele klus om de 
leerlingen ingepland te krijgen in het busvervoer.  Ook dit jaar wil ik vragen om jullie 
begrip bij fouten die er hier en daar inliepen. De busrijtijden staan nog niet helemaal 
op punt. Ook hiervoor vragen we nog even wat begrip en geduld. 
 

 
Op donderdag 9 september staat het algemeen infomoment gepland.  Op deze 
avond kunnen jullie een bezoek brengen aan de (nieuwe) klas en de eerste info van 
de klaswerking krijgen.  We zijn blij dat we jullie terug mogen ontvangen op school.  
We willen grote samenkomsten beperken en vragen daarom om alleen naar het 
oudercontact te komen.  In de brief die vanavond mee met de leerlingen naar huis 

gaat vinden jullie meer info en de inschrijving.  Bezorgen jullie deze maandag terug?  Dankjewel! 
 

 
Nog meer post zit vandaag in de boekentas van zoon of dochter.  Je vindt: 

• De jaarkalender: hier vinden jullie alle activiteiten op schoolniveau terug. Jullie 
zullen maandelijks een kalender krijgen waarop de activiteiten gepland staan voor de 
klas of werking.  Zo houden we overzicht en proberen we jullie goed op voorhand te 
briefen over activiteiten. 

• De infofiche.  Deze ging mogelijks gisteren al mee naar huis.  Vullen jullie deze in en geven 
jullie terug mee naar school op maandag 6 september? 

• Een flyer van het oudercontact. 

•  
 

Jullie vinden deze nieuwsbrief vandaag zowel bij de post in de agenda of schrift van 
je zoon of dochter als in je mailbox.  Laat je weten indien u deze niet heeft 
aangekregen?  We vinden het belangrijk om over de juiste mailadressen te 
beschikken. 
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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. 
Verder kan je ontbijtboxen bestellen die op zondag aan huis geleverd worden (enkel 

in Arendonk, Retie en Oud-Turnhout) en zijn er ook bier- en wijnpakketten te verkrijgen. 
Op de site www.dagvandesolidariteit.be vind je alle verdere info! 

 
Op de kalender: 

• Op donderdag 9 september houden we een algemene ouderavond; 

• Zaterdag 11 september en zondag 12 september gaat in Arendonk de Dag 
van de solidartiteit door, met opbrengst voor onze school. 

• Dinsdag 21 september is scholenveldloop in Oud-Turnhout.  Vertrekuren 
per werking verschijnen nog op de volgende nieuwsbrief 

• 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/

