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2300 Turnhout 
014 43 83 96 

BKLO De Brem  
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BuSO Het Kasteelpark 
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014 63 85 27 
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Oud-Turnhout, 2 april 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 
 

 
Vanaf na de paasvakantie is onze toegangsweg via de oude poort Buso (tweede groene poort, vlak 
aan de vernieuwde parking) weer toegankelijk.  We wachten nog op de afwerking van de gemeente 
maar hopen dat de parking na de vakantie ook gebruikt kan worden. 
De schoolbussen zullen voorlopig nog op de straat parkeren om leerlingen af te zetten en op te 
halen.  We willen nogmaals vragen om stapvoets te rijden indien een passage langs de bussen 
nodig is.  Brengen van leerlingen en ophalen ’s avonds kan terug aan de overkant van onze 
nieuwbouw, onder het afdak aan de kinderboerderij.   
 

 
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.   
 

 
Voortaan zijn we telefonisch bereikbaar op één algemeen nummer voor VIBO De Brem:  
014/84 90 00.   
Indien je belt kan je aangeven wie je wenst te spreken. Vermeld bij telefonisch contact steeds dat 
je een ouder/ begeleider bent van een leerling van BKLO De Brem.  Dit maakt het voor ons onthaal 
gemakkelijker om de juiste persoon door te verbinden.  Afwezigheden die jullie doorbellen worden 
rechtstreeks door het secretariaat aan ons doorgegeven. 
 

 
Op woensdag 20 april organiseert de gemeente Oud-Turnhout opnieuw een buitenspeeldag. 
Iedereen is alvast van harte uitgenodigd tussen 13.30u en 16.30u in Jeugdcentrum Zweepes Ven. 
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Op de agenda: 

• Van 4 april tot en met 18 april is het paasvakantie.  Ook op Paasmaandag hebben we nog 
een dag vakantie. 

• 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. 

 
Ik wens jullie een fijne paasvakantie!  Tot 19 april! 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


