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Oud-Turnhout, 7 november 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders   

 
Hopelijk hebben jullie, net als ons, wat kunnen genieten van een weekje vakantie.   
Vanaf maandag 8 november zijn er voor het basisonderwijs nieuwe 
coronamaatregelen.  We zetten ze voor jullie op een rijtje: 
 
 

• leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar moeten opnieuw een mondmasker dragen! 
Het mondmasker mag af: 

o In het klaslokaal als de leerlingen stilzitten in de klas en er voldoende afstand en 
ventilatie is. 

o buiten als er geen intensieve fysieke contacten zijn tussen de leerlingen. 

o binnen tijdens laag intensieve indoor sport- of beweegactiviteiten op voorwaarde 
dat er minimaal 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden. 

Omdat wij werken met gevarieerde leeftijdsgroepen spraken we samen met de 
preventieadviseur af om alle leerlingen van de bovenbouw het mondmasker bij 
verplaatsing in de klas of bij het niet kunnen houden van afstand te laten dragen.  
Concreet wil dit zeggen dat de tijgerklas (juf Lien), de koalaklas (juf Rissa), de 
flamingoklas (juf Katrien W), de leeuwenklas (juf Hilde) en de zebraklas (juf Katrien C) 
vanaf maandag terug een mondmasker dragen. 

• de test-en quarantainestrategie voor het kleuter- en lager onderwijs worden aangepast: 
o Alleen kinderen met symptomen zullen nog getest worden 
o Een quarantaine zal zich alleen nog voordoen als er in één klas op één week tijd 

vier of meer besmettingen vastgesteld worden. In dat geval moet de hele klas 
gedurende één week in quarantaine.  De beslissing om een klas in quarantaine te 
laten gaan ligt bij CLB en niet bij ons als school. 

• Juffen en meesters dragen vanaf maandag ook terug een mondmasker in de lokalen 
wanneer ze zich verplaatsen of wanneer de afstand niet kan worden gegarandeerd.  Buiten 
dienen ook zij hun mondmasker niet te dragen. 

• Ook aan ouders vragen we om terug een mondmasker te dragen en voldoende afstand te 
houden bij het ophalen van de leerlingen.  

Op zondag 21 november houden we ons spaghettifestijn, ten voordele van feesten 
en meerdaagse uitstappen op school.  De inschrijvingen hiervoor zijn afgelopen.  
Voor de organisatie van dit eetfestijnen  volgen we de regels van de bredere 
samenleving. Dat betekent dat we bij de toegang tot de locatie een covid safe 
ticket zullen moeten vragen aan jullie.  Wie reeds een plaatsje reserveerde op de 

spaghettidag krijgt deze week nog een brief mee naar huis.  Hierop zal je kunnen bevestigen dat je 
komt of liever annuleert nu je een COVID safe ticket moeten meebrengen.  
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Voor de herfstvakantie kregen jullie via de klasjuf een brief mee naar huis met meer  
info over de verhuis.  Tijdens de verhuis van de klas van jouw zoon/ dochter zal er 
een noodopvang georganiseerd worden.  Geven jullie de ingevulde brief nog terug 
mee naar de school?  Zo kunnen wij ons hiernaar verder organiseren. 

Op de agenda: 

• Donderdag 11 november is het wapenstilstand.  Dit is een vrije dag.  Vrijdag 12 
november is een gewone schooldag. 

• Zondag 21 november houden we onze spaghettidag!  De inschrijvingen hiervoor 
zijn afgesloten.   

• Donderdag 25 november is een pedagogische studiedag.  Leerlingen zijn deze dag vrij. 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


