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BuLO De Ring 
Noord-Brabantlaan 79 
2300 Turnhout 
014 42 69 45 

BuSO OV2-OV3 
Noord-Brabantlaan 79 
2300 Turnhout 
014 43 83 96 

BKLO De Brem  
Oude Arendonkse Baan 36 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 07 37 

BuSO OV1 
Oude Arendonkse Baan 36 
2360 Oud-Turnhout 
014 45 07 75 

BuSO Het Kasteelpark 
Steenweg op Mol 154 
2360 Oud-Turnhout 
014 63 85 27 
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Oud-Turnhout, 23 januari 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
Beste ouders   
 

 
Dit weekend kwamen er heel wat meldingen van positieve besmettingen bij de leerlingen van onze 
school binnen.  We willen jullie bedanken om mee zorg te dragen voor alle leerlingen door de 
positieve testen te melden aan de school.  Zo kunnen wij snel schakelen en de besmettingen 
hopelijk onder controle houden. 
 
Vanaf 2 positieve testen in een klas melden we dit aan CLB.  Zij geven ons verdere instructies dan 
over de acties die we moeten ondernemen.  Bij 2 positieve testen in een klas schakelen we over 
naar een noodremprocedure.  Dit wil zeggen dat de klas voor 5 dagen gesloten blijft.  Alle 
leerlingen van de klas (ook deze die reeds positief testten in de afgelopen 5 maanden) en de klasjuf 
blijven thuis in quarantaine. 
 
Vanaf vrijdag is de koalaklas via een noodremprocedure gesloten.  De leerlingen van deze klas 
blijven thuis tot en met dinsdag 25/1.  Leerlingen die positief testten volgen de richtlijnen van hun 
eigen quarantaineattest. 
 
Morgen zullen ook de lieveheersbeestjesklas, de schaapklas, de pauwklas en de koeklas 5 dagen 
sluiten.  De leerlingen van deze klassen mogen terug naar school vanaf 1 februari (op maandag 
31/1 staat een facultatieve verlofdag gepland). 
 
Ik wil jullie vragen om thuis goed de symptomen, die wijzen op COVID, op te volgen. Op dit 
moment gaan besmettingen ook gepaard met plotse hoge koorts, maag- en darmklachten.   
Uit de besmettingen die de voorbije dagen gemeld werden merken we dat leerlingen vaak bij de 
eerste symptomen nog negatief testen en dat een latere PCR vaak toch een besmetting aantoont.  
Daarom willen we voorzichtig zijn en vragen om bij twijfel leerlingen tot aan de uitslag van een 
PCR-test thuis te houden.  Mogelijks dweilen we met de kraan open op dit moment maar we willen 
echt proberen om zo weinig over te moeten gaan naar sluitingen van klassen.  Opnieuw moeten we 
dit samen doen.   
 
Naast de leerlingen melden ook dagelijks juffen en meesters besmettingen bij zichzelf of in hun 
gezin.  We proberen zoveel mogelijk de normale werking in de klassen te laten doorlopen en 
proberen bij afwezigheid van een juf zo weinig mogelijk klassen te mengen.  Nogmaals willen we 
vragen om jullie begrip wanneer er hierdoor lessen niet kunnen doorgaan. 
 
 

 
Op de agenda: 
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• Maandag 31 januari is een facultatieve verlofdag.  Leerlingen, juffen en meesters hebben 
een dag vrijaf. 

• Van maandag 28 februari tot 4 maart is het krokusvakantie. 

• Woensdag 16 maart is een pedagogische studiedag.  Leerlingen hebben deze dag vrij. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


