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Oud-Turnhout, 19 november 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   
 

De coronacijfers bereiken weer een hoogtepunt.  Ook op school blijven we niet 
gespaard van besmettingen.  
CLB volgt de besmettingen mee op en beslist wat er moet gebeuren naar aanleiding 
van elke nieuwe melding. 
Op dit moment zijn 2 klassen van de blauwe en oranje werking gesloten.   Ook voor 

jullie als ouders heeft dit ingrijpende gevolgen.  Dit begrijpen we.  We hopen echter dat we, door 
telkens snel te schakelen, verdere besmettingen kunnen tegenhouden.   
Er zijn heel wat leerkrachten en therapeuten ziek of in afwachting van een test in quarantaine.  Op 
dit moment kunnen we de leerlingen in de klassen niet het aanbod geven dat ze nodig hebben en 
dat vinden we jammer.  We hopen hierbij op jullie begrip, we willen snel weer voltallig klaar te 
staan voor jullie. 
 

 
De regelgevingen in de maatschappij en ook voor het onderwijs werden verstrengd 
na het overleg van woensdag.  Voor onze school wijzigt er niet zo veel.  Ik lijst nog 
eens terug op: 
 
 

• in de klassen van de bovenbouw paarse en groene werking blijft de mondmaskerplicht 
ongewijzigd gelden voor leerlingen en personeel.  Alle leerkrachten dragen een mondmasker.  
Leerlingen van de tijgerklas (juf Lien), de koalaklas (juf Rissa), de flamingoklas (juf Katrien W), 
de leeuwenklas (juf Hilde) en de zebraklas (juf Katrien C) blijven een mondmasker dragen. 

o als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de 
leerlingen/ juffen en meesters stil zitten. 

o buiten kunnen de monsmaskers af als de leerlingen/ juffen, meesters intense fysieke 
contacten vermijden. 

• ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden. 

 

 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.  
In 2021 loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november! Tijdens deze week zullen we iedereen 
oproepen om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht een 
verschil.  Op school doen we alvast mee.   
Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je thuis ook mee? 
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Ben je nog op zoek naar een leuk boek?  Vind een leuk boek op www.voorleesweek.be en 
breng dan een bezoekje aan de bibliotheek.  Op de website https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-
voorleesclub/ vind je mooie filmpjes van boeken die worden voorgelezen door bekende 
mama's, papa's, oma's, opa's,...  Veel voorleesplezier! 
In bijlage vinden jullie ook nog een poster die jullie kunnen gebruiken om samen te lezen de 

volgende week.   

Op de agenda: 

• Het spaghettifestijn van zondag 21 november werd geannuleerd.  We vinden dit 
heel jammer. 

•  Donderdag 25 november is een pedagogische studiedag.  Leerlingen zijn deze dag 
vrij. 

•  Vanaf maandag 6 december starten we met de verhuis naar onze nieuwbouw.  We 
voorzien op de dagen dat de klas van jouw zoon/ dochter verhuist enkel noodopvang.  

 
Met vriendelijke groeten 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 
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