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Oud-Turnhout, 17 december 2021 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   

 
De laatste klassen en lokalen verhuizen volgende week naar onze nieuwbouw.  Er is 
de afgelopen weken door het personeelsteam (en in sommige klassen ook door de 
leerlingen) superhard gewerkt om alle materialen van de oude gebouwen te 
verhuizen en een plaatsje te geven in de nieuwe lokalen.  Een dikke pluim voor hen 
maar ook voor jullie.  Dankjewel lieve ouders, om mee voor de opvang van de zoon/ 

dochter te zorgen thuis.   
 

Vanaf januari zullen alle klassen werken en spelen in en rond de nieuwe gebouwen.   
Info voor ouders die leerlingen zelf brengen en halen: 
 
 
 

• Gelieve voorlopig je auto te parkeren op de parkeerplaats van de gemeentelijke 
begraafplaats.  Ik besef dat de afstand tot aan onze nieuwbouw een heel eindje stappen is.  
De parkeerplaats aan de tweede inrijpoort van het domein (dit zal onze toegangspoort 
worden in de toekomst) zal na de kerstvakantie heraangelegd worden.  We bekijken of we 
op deze parkeerplaats een zone kunnen maken voor kortparkeren.  De parkeerplaatsen 
aan de straatzijde en aan de parking tegenover de begraafplaats reserveren we voorlopig 
voor personeelsleden van de school.  We hopen snel op extra parkeerplaatsen dicht bij de 
school.  We communiceren hierover wanneer deze er zijn. 

• Leerlingen mogen ’s morgens gebracht worden tot aan de inkomsas van de nieuwbouw.  
We zorgen dat er juffen en meesters klaarstaan om de leerlingen mee te begeleiden naar 
de juiste speelplaats.  Als de speelplaatsen klaar zijn en er andere afspraken komen rond 
brengen van leerlingen horen jullie dit weer. 

• ’s Avonds mogen leerlingen worden opgehaald aan de overdekte zone naast de 
nieuwbouw BKLO.  Vanaf 15.30u mag je het domein langs de tweede groene 
toegangspoort opwandelen.  Je mag je kind op de overdekte speelplaats opwachten   Hier 
zullen ook de busrijen komen te staan.  Een leerkracht zal de leerlingen mee begeleiden tot 
aan deze speelplaats.   

 
Volgende week start de verlengde kerstvakantie.  We maken bij deze nieuwsbrief 
dus al ruimte om jullie een fijne eindejaarsfeesten te wensen.  We zien jullie graag 
terug vanaf 10 januari! 
 
 

 
Bieke Verhoeven  
Juffen en meesters BKLO de Brem. 
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