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Oud-Turnhout, 8 oktober 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders   
 
 

We zijn de herfst ingedoken. De ochtenden zijn al wat donkerder. Ook dit jaar maken 
we ons weer klaar voor de actie “helm op, fluo top”.  We vragen aan alle leerlingen 
om tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie hun fluovest aan te doen.  We 
stimuleren om ook nu reeds een fluovest aan te trekken bij het naar school komen.   
 
 
De klassenraden met leerlingbesprekingen zijn gestart.  Op donderdag 28 oktober 
houden we individuele oudercontacten.  Jullie krijgen hiervoor in de loop van 
volgende week een uitnodiging mee naar huis.  Omdat we samenwerking met 
ouders belangrijk vinden hopen we jullie op deze avond te kunnen ontmoeten. 
 

 
De kleuterschool en lagere school De Brem organiseert op zondag 21 november hun 
spaghettidag.  Julie kregen hiervoor reeds een inschrijving mee naar huis.  
Inschrijven kan nog tot 29 oktober.   
 
 

 
Vanuit het oudercomité sturen we jullie een bevraging door over het 
leerlingenvervoer.  Deze bevraging vertrekt vanuit de algemene ouderkoepel 
Vlaanderen en Katholiek onderwijs Vlaanderen.  Scholen vulden deze bevraging 
reeds in maar men wil ook de stem van de ouders horen.  Het invullen van deze 
ouderbevraging (link enkel via mail beschikbaar) duurt slechts enkele minuten. De 

antwoorden zijn volledig anoniem. Met de resultaten van de bevraging gaat men (opnieuw) naar 
de pers. Zo blijven we aandacht vragen voor goed busvervoer voor alle leerlingen van het 
buitengewoon onderwijs.  Maken jullie voor de bevraging in de loop van het weekend even tijd? 

 
Op de agenda: 

• Op donderdag 28 oktober gaan de individuele oudercontacten door. 

• Van maandag 1 november tot en met zondag 7 november is het 
herfstvakantie. 

• Donderdag 11 november is het wapenstilstand.  Dit is een vrije dag.   

• Zondag 21 november houden we onze spaghettidag!  Allen welkom! 
 
 
Een fijn weekend! 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 
 

https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=38f40646de&e=0f7450c9c9
https://vcov.us17.list-manage.com/track/click?u=61c5007dfb98369682a9aec7b&id=38f40646de&e=0f7450c9c9

