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BuLO De Ring 
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2300 Turnhout 
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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 
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BuSO Het Kasteelpark 
Steenweg op Mol 154 
2360 Oud-Turnhout 
014 63 85 27 
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Oud-Turnhout, 22 april 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 

 
Ondertussen is de parking aan de Oude Arendonkse Baan ook afgewerkt en kan er ook daar 
geparkeerd worden.  Er zal nog bekeken worden waar een zone kan worden gemaakt op de parking 
om tijdelijk te parkeren tijdens brengen en halen van leerlingen.  Ook de schoolbusjes zullen nog 
een vaste plaats krijgen op de parking.  Ik herhaal nog een keer dat  brengen en ophalen van 
leerlingen terug aan de overkant van onze nieuwbouw kan, gelieve je kind op te wachten aan het 
afdak aan de kinderboerderij.   
 

 
Op woensdag 27 april is het sportdag.  Klassen die deelnemen aan de sportdag krijgen hiervoor 
nog een apart bericht.  Voor de deelname aan de sportdag vragen we €2.  Dit bedrag zal via de 
schoolrekening worden gevraagd. 
 

 
Ons algemeen telefoonnummer is 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. 
 

 
Deze week gingen de brieven voor onze wafelverkoop mee naar huis.  We hopen dat er ook dit 
schooljaar weer heel wat wafels kunnen worden verkocht door de leerlingen. Dankjewel al voor 
jullie bijdrage! 
 Om veiligheidsredenen kunnen grote bestellingen (bestellingen die niet in een grote tas passen) 
niet met de schoolbus mee naar huis.  Deze dienen op een afgesproken moment worden 
opgehaald op de school.  
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Op de agenda: 

• Op zaterdag 7 mei is het Vibo Feest. We zetten onze deuren open, jullie krijgen 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.  Allen welkom! 

 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


