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Oud-Turnhout, 17 februari 2022 

 
Nieuwsbrief 

 
 
 
Beste ouders 
 
 
Deze extra nieuwsbrief komt er naar aanleiding van de weersvoorspellingen en de gewijzigde 
coronamaatregelen vanaf zaterdag 19/2. 
 

 
Morgen, 18 februari wordt een zware storm voorspeld.  De storm zal tussen 12u en 18u over ons 
land “waaien”.   
De kleuter- en lagere school blijft geopend.  Wij zullen de speeltijden (’s middags indien al nodig 
en) in de namiddag binnen doorbrengen.  Buitenactiviteiten worden morgennamiddag afgelast. 
 

 
Vanaf zaterdag 19 februari vervalt de mondmaskerplicht voor leerlingen in de lagere school.  We 
zijn blij met deze maatregel en kijken ernaar uit om elk moment van de dag terug stralende 
gezichten te zien op school.  Opgepast: de regelgeving start niet, zoals de andere aangepaste 
regels, op 18 februari maar pas op zaterdag.   Vanaf maandag zijn mondmaskers voor de leerlingen 
niet meer verplicht. 
 

 
Ook in de schoolbus is een mondmasker voor leerlingen tot 12 jaar niet meer verplicht tijdens de 
rit.  Omdat onze leerlingen samen op de schoolbus zitten met leerlingen van de secundaire scholen 
blijven we het gebruik van een mondmasker nog wel adviseren. 
 

 
Volgende donderdag gaan de individuele oudercontacten door.  Jullie konden hier reeds voor 
inschrijven. 
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En dan is het bijna krokusvakantie.  Volgende week zal er (behalve bij dringende berichten) 

geen nieuwsbrief meer worden verstuurd.   
Volgende week vrijdag sluiten we af met een carnavalsfeest op de school.  Leerlingen mogen 
verkleed naar school komen.  Attributen zoals zwaarden, toverstokken, geweren,… zien we liever 
niet meekomen naar de school.  Deze kunnen enkel stuk of verloren gaan op school. 
’s Middags trakteren we de leerlingen op pannenkoeken.   
 
 

 
Op de agenda: 

• Van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart is het krokusvakantie. 

• Van dinsdag 15 maart tot en met vrijdag 18 maart gaat de gele werking op zilverklassen. 

• Woensdag 16 maart is een pedagogische studiedag.  Leerlingen zijn deze dag vrij.   
 
Alvast een fijn weekend, 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


