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Oud-Turnhout, 4 juni 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 

 
Vanavond komen de leerlingen van de tijgerklas, koalaklas, flamingoklas, leeuwenklas en zebraklas 
terug van een week zeeklassen.  Hopelijk hebben de leerlingen ook hier weer deugddoende 
herinneringen aan. Foto’s verschijnen weldra ook op de website. 
 

 
Volgende dinsdag vertrekken de vissenklas, pinguinklas, dolfijnenklas en zeehondenklas op 
bosklassen. 
 

 
Het oudercomité organiseerde een tombola met lotenverkoop vorige maanden.  Heeft u thuis nog 
winnende lootjes liggen, dan kunnen deze ingeruild worden voor de prijs tot 17 juni.  Daarna kunen 
prijzen niet meer worden afgehaald. 
 

 
Dankjewel voor alle bestellingen van wafels.  De wafels zullen eind volgende week worden geleverd 
op school.  Grote bestellingen wafels (groter dan een grote winkeltas) kunnen niet mee met het 
busvervoer.  Om grotere bestellingen af te halen mag je een afspraak maken met de klasleerkracht 
van je zoon/ dochter. 
 

 
De zomer komt eraan, het zonnetje zal (hopelijk) ook de volgende weken van de partij zijn.  Zorgen 
jullie ervoor dat leerlingen ’s morgens reeds zijn ingesmeerd met zonnecreme?  Op warme dagen 
smeren wij ’s middags de leerlingen op school terug in. 
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Jullie krijgen volgende week een brief mee voor een inschrijving op het oudercontact van 23 

juni.  Bezorgen jullie de inschrijvingen snel terug?  Zo kunnen wij ons hiernaar organiseren.  Het 
oudercontact is enkel bedoeld voor ouders en begeleiders.  Er is op school geen opvang voorzien 
voor de leerlingen, we vragen dan ook om deze niet mee te brengen naar de gesprekken. 
 

 
Op het eind van het schooljaar zwaaien we weer een heel aantal leerlingen uit naar het secundair 
onderwijs.  We zetten de leerlingen nog even in de kijker op een afzwaaimoment.  Dit 
afzwaaimoment zal doorgaan op dinsdag 28 juni.  We nodigen op dit moment ook de ouders van 
alle leerlingen die de school verlaten uit.  
 

 
Op de agenda: 

• Maandag 6 juni is Pinkstermaandag.  Dit is een vrije dag. 

• Van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni gaan de leerlingen van de vissenklas, 
pinguinklas, dolfijnenklas en zeehondenklas op bosklassen. 

• Op donderdag 23 juni staat een oudercontact gepland. 

• Dinsdag 28 juni zwaaien we de leerlingen die de overstap naar de secundaire school maken 
uit. 

• Donderdag 30 juni stoppen de lessen om 11.55u.   

• Dinsdag 30 augustus plannen we een kijkmoment op school om kennis te maken met de 
(nieuwe) klas en (nieuwe) leerlingen. 

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


