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Oud-Turnhout, 9 januari 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   
 

De beste wensen voor het nieuwe jaar!  Ik hoop dat jullie hebben kunnen genieten 
van de vakantie.  We nemen afscheid van opnieuw een jaar met heel wat 
maatregelen en regels. 
 
 

 
Ook het nieuwe jaar start met aangepaste maatregelen voor het onderwijs. 
Ik zet ze voor de start van morgen nog graag op een rij voor jullie: 

 

• De mondmaskerplicht voor leerlingen vanaf 6 jaar blijft gelden. Voor het 

buitengewoon onderwijs bekijken we individueel voor welke leerlingen het dragen 

van een mondmasker haalbaar is.  We trachten onze werking zowel voor de leerlingen als 

voor de juffen en meesters zo veilig mogelijk te maken.  Door het mondmasker te laten 

dragen worden klasgenoten van een besmet kind laag risicocontacten. 

• Pas wanneer er in één klas 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 

5 dagen in quarantaine.  Voor onze klassen wil dit zeggen dat we naar een quarantaine 

gaan vanaf 2 besmettingen in een klas. 

• In het nieuws kwam deze week ook dat leerlingen, die in quarantaine moeten na een 

besmetting in hun omgeving buiten school, wel uit quarantaine mogen om naar school te 

gaan.  Gisteren werd deze regel genuanceerd.  Enkel indien de besmetting buiten het gezin 

plaatsvond mogen leerlingen na een hoog risicocontact naar school blijven komen. 

• De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om 

hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen. 

• De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen 

vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én 

om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie.   

 
Vanaf morgen zullen alle klassen werken en spelen in en rond de nieuwe gebouwen.   
Ik herhaal nogmaals de 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. 
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• 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.   

 
Graag tot morgen!   
 
Bieke Verhoeven  
Juffen en meesters BKLO de Brem. 
 
 
 
 
 
 
 


