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Oud-Turnhout, 3 december 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   
 

Met spanning hebben we vandaag de nieuwe maatregelen van het overlegcomité 
afgewacht.  Na het nieuws dat wij via de media kregen deze namiddag stuur ik jullie 
ook deze nieuwsbrief.  Ik zet de maatregelen met betrekking op onze school nog op 
een rijtje voor jullie. 
 
 
Mondmaskers zijn verplicht voor alle leerlingen vanaf 6 jaar.  Alle klassen van de 
gele, paarse en groene werking dragen voortaan een mondmasker.  De regels rond 
het dragen van mondmaskers blijven hetzelfde: 

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

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

Ook de mondmaskerplicht voor personeel blijft gelden. 
ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de school betreden. 
 

Het Overlegcomité heeft besloten dat leerlingen van kleuterscholen en lagere 
scholen drie weken kerstvakantie zullen hebben. Die vakantieperiode begint op 20 
december. Tijdens deze week voorzien wij GEEN NOODOPVANG. 
 
 
Zodra er meer dan twee besmettingen in een klas worden geregistreerd, zal de klas 
moeten sluiten. Klassen moeten bovendien een CO2-meter hebben. Alle 
buitenschoolse activiteiten zijn verboden. Dit wil zeggen dat er geen uitstappen 
buiten de school zullen doorgaan.  Ook het zwemmen zal tot aan de kerstvakantie 
niet doorgaan. 

 

We gaan maandag terug open en starten met onze verhuis zoals gepland.  Er blijven 
nog heel wat leerkrachten in quarantaine of in isolatie na een besmetting maar we 
doen ons best om alle klassen op te vangen.  
Ik wil jullie bedanken voor het begrip dat jullie hadden de voorbije weken.  We 
beseffen dat het ook voor jullie echt niet eenvoudig is om thuis opvang te voorzien.   

 
Het Sintfeest ging niet door op school.  Ik zag in heel veel klassen wel schoentjes 
klaarstaan.  Hopelijk brengt de Sint onze dit weekend nog een bezoek.  Hou dit 
weekend of maandag ook zeker de klasdojo of mail in het oog.  Ik hoorde dat 
Sinterklaas nog iets in petto heeft voor jullie. 
 
Als de Sint het land uit is zetten we de kerstboom op.  De kerstboom zal vanaf 
dinsdag een plaats krijgen in de nieuwbouw.  Per klas organiseren we gezellige 
momentjes rond de boom. 
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Vanaf maandag starten de eerste klassen met hun verhuis naar de nieuwbouw.  
De klassen die in een containerunit les hebben zullen in de loop van volgende 
week al verhuizen.  Tijdens deze verhuis voorzien we enkel noodopvang.  Jullie 
konden dit reeds aangeven.  Ik laat aan de busbegeleidsters nog weten welke 
leerlingen niet meerijden per dag.  Ik hoop jullie in de loop van volgende week 

ook wat filmpjes te kunnen sturen van de verhuis en de nieuwe locatie.  Ik geloof dat jullie ook erg 
benieuwd zijn hoe deze er gaat uitzien! 
 

Op de agenda: 

• vanaf maandag 6 december start onze verhuis. Voor de klassen die verhuizen 
voorzien we een noodopvang en vragen we om leerlingen daar waar kan thuis op te 
vangen. 

•  De kerstvakantie start op maandag 20 december en loopt tot en met zondag 9 
januari. 

 
Een fijn weekend! 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


