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Oud-Turnhout, 23 oktober 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders   

 
Een dikke proficiat aan de leerlingen die vorig weekend hun eerste communie of 
vormsel deden.  Jullie deden dit heel goed!  De foto’s van het vormsel kunnen jullie 
reeds terugvinden via deze site: FOTO's BKLO de brem.  Foto’s van de eerste 
communie komen er weldra aan. 
 
We kondigden het in de vorige nieuwsbrief al aan.  Vanaf de herstvakantie starten 
we met de actie “helm op, fluo top”.  We vragen aan alle leerlingen om tussen de 
herfstvakantie en de krokusvakantie hun fluovest aan te doen.  Meer info vinden 
jullie in bijlage. 
 
Op donderdag 28 oktober houden we individuele oudercontacten.  De inschrijvingen 
zijn afgelopen.  We hopen jullie te mogen begroeten tijdens deze avond. 
 
 

Het Bestuursorgaan van VIBO organiseert een wijnactie ten voordele van onze 5 
scholen. 
Op onze website (www.vibo.be) bieden we 6 verschillende wijnen aan. Deze wijnen 
zijn geselecteerd door een panel van wijnliefhebbers en op advies van sommeliers 
van Wijnhandel Van Eccelpoel. 

Indien interesse kan u een online bestelling doen. Dit kan u doen op www.vibo.be/wijnactie. Het 
aanbod geldt tot 12 november ’21. Alle verdere info vindt u op de website op de pagina 
WIJNACTIE. 
De opbrengst van deze wijnactie gaat volledig naar de aanleg en verdere uitbouw van de 
speelplaatsen van de school. 

De eindafwerking van de nieuwbouw vordert erg goed.  We zullen de verhuis naar 
onze nieuwe lokalen maken in de 3 weken voor de kerstvakantie.  De verhuis zal 
verspreid verlopen.  Tijdens de verhuis van de klas van jouw zoon/ dochter zal er een 
noodopvang georganiseerd worden.  Volgende week ontvangen jullie hierover nog 
info. 

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.  Op vrijdag 12 
november hebben we school. 

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

https://vibo.sharepoint.com/sites/FOTOsBKLOdebrem?e=1%3A7a597ae20b214d83befb140736a6d326

