BKLO De Brem

Oud-Turnhout, 27 september 2021

Nieuwsbrief
Beste ouders
Vanmiddag presenteerden we op de speelplaats van de school het nieuwe
jaarthema dit schooljaar: “WIJ GAAN VERHUIZEN”.
De verhuis naar de nieuwbouw komt dichterbij. Vanaf half december zullen we
gebruik kunnen maken van deze nieuwbouw. De verhuis naar onze nieuwe locatie
zal stap voor stap gepland worden. Ik ben er me van bewust dat deze verhuis voor
personeel en leerlingen een hele impact zal hebben. Om de leerlingen voor te bereiden op onze
verhuis zetten we ons jaarthema alvast in dit thema. Naar de verhuis toe zullen leerlingen kennis
kunnen maken met hun toekomstig nieuwe locatie. We houden jullie op de hoogte over de
planning van onze verhuis.
Jullie hoorden in het nieuws dat vanaf 1 oktober ook de mondmaskerplicht in het
onderwijs wordt afgeschaft. We zijn hier heel blij mee, ook juffen en meesters
dragen vanaf 4 oktober in de klas geen mondmasker meer. Ouders die hun kind
komen brengen of halen op school dienen geen mondmasker meer te dragen. We
willen vragen om nog steeds de afstand te respecteren in contacten met andere
ouders en personeelsleden van onze school.
OPGELET: op de schoolbussen blijft de mondmaskerplicht nog gelden. Hier dienen
we de regels van het openbaar vervoer nog op te volgen. Voor onze kleuters en
lagere schoolkinderen blijven we adviseren om een mondmasker te dragen tijdens
de busritten. Ook de busbegeleiding en chauffeur blijven een mondmasker dragen
op de schoolbus.
Op woensdag 29 september is het ‘dag van de sportclub’. Wie dit
wenst mag op woensdag 29/9 in zijn/ haar sportoutfit naar school
komen om promotie te maken voor hun sportclub.
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Volgend weekend zijn het centrumfeesten in
Oud-Turnhout. Vanuit de jeugdbeweging KLJ
kregen we de vraag om deze affiche mee te
verspreiden bij jullie.

Op de kalender:
• Maandag 27 september om 19 uur houden we een infoavond over de overgang
naar secundair. Leerlingen die volgend schooljaar of het schooljaar erna de
overstap maken naar het secundair kregen hiervoor een uitnodiging.
• Dinsdag 28 september komt het oudercomité bij elkaar. De vergadering start om
19.30u op VIBO De Ring.
• Woensdag 29 september is het ‘dag van de sportclub’. Leerlingen mogen deze dag
naar school komen in de sportoutfit van hun favoriete sportclub.
• Vrijdag 1 oktober is een facultatieve verlofdag. Leerlingen, juffen en meesters
hebben geen school deze dag.
Met vriendelijke groeten
Bieke Verhoeven
Juffen en meesters BKLO De Brem

