
 

v z w  V r i j  I n s t i t u u t  v o o r  B u i t e n g e w o o n  O n d e r w i j s  –  w w w . v i b o . b e  
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 

 

B
K

LO
 D

e 
B

re
m

 
Oud-Turnhout, 27 maart 2022 

 
 
Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 
 

 
Maandagochtend, 28 maart,  worden er nog grote werken uitgevoerd aan de inkom Oude 
Arendonkse Baan.  Door bestratingswerken zal het in de ochtend niet mogelijk zijn om vanuit de 
richting Retie/ Arendonk/… via de Oude Arendonkse Baan onze school te bereiken.   
Onze schoolbussen zullen op maandagochtend de leerlingen aan de begraafplaats laten afstappen 
en daar ook terugdraaien.  Wij zorgen voor extra juffen en meesters die helpen bij het oversteken 
en veilig op school te geraken.  Op maandag zal er éénmalig een ingang gemaakt worden naar onze 
gebouwen via de dubbele poort tegenover de begraafplaats.  Enkel voor maandagochtend deze 
afspraken: 

• Gelieve éénmalig niet te parkeren op de parkeerplaats van de begraafplaats om zoon/ 
dochter naar de school te begeleiden 

• Parkeren kan éénmalig op de parkeerplaats tegenover de begraafplaats. 

• Brengen van leerlingen kan via de dubbele toegangspoort tegenover de begraafplaats. 
Ik hoop, samen met jullie, dat de situatie parkeren, toekomen en vertrekken aan de Oude 
Arendonkse Baan vanaf de paasvakantie terug vlotter en veiliger zal verlopen.  Dankjewel aan jullie, 
ouders, om mee te zorgen voor de veiligheid van de leerlingen. 
Na de paasvakantie zullen de werken aan de voorkant van de school afgewerkt zijn en kan er 
worden geparkeerd op de parking op het domein van de school.   
 

 
Tot aan de paasvakantie kunnen leerlingen die behoren tot de voorrangsgroep worden 
ingeschreven in de school.  Broers en zussen van leerlingen op de kleuter of lagere school en 
kinderen van personeelsleden behoren tot onze voorrangsgroep. 
Na de paasvakantie start de aanmeldperiode voor nieuwe leerlingen.  Van 19 april tot 29 april 
hebben ouders de kans om nieuwe leerlingen aan te melden.   
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Op de agenda: 

• Van 4 april tot en met 17 april is het paasvakantie 

• We maken jullie ook al warm voor Vibo Feest. Om 7 mei zetten wij onze deuren open en 
krijgen jullie de kans om onze nieuwbouw te bewonderen.  Vibo Feest gaat gepaard met 
leuke activiteiten voor de leerlingen en een gezellig samenzijn voor ouders, vrienden en 
familie. 

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


