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Oud-Turnhout, 6 mei 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 

 
Wij maken ons klaar voor VIBO Feest!  We zijn trots en fier dat we jullie eindelijk onze nieuwe 
gebouwen mogen tonen.  We nodigen jullie graag uit op ons schoolfeest op zaterdag 7 mei tussen 
13u en 17u.  We hopen op stralend weer. Maar zelfs indien de zon niet van de partij is, zal er nog 
heel wat te beleven zijn op onze scholen.  In de gebouwen van de kleuter- en lagere school zullen 
activiteiten plaatsvinden op verschillende niveau’s, zodat jong en oud mee kunnen genieten van 
het feest.  Aan de nieuwbouw van de secundaire school kunnen jullie gezellig vertoeven met een 
drankje en een hapje. 
 

 
In juni start een ouder van één van onze leerlingen, in samenwerking met PASS-Mol, met een 
ontmoetingsavond voor ouders die kinderen met ASS hebben. Ik bijlage vinden jullie meer 
informatie over deze ontmoetingsavonden (enkel per mail).   
 
Bij de post in schrift of agenda van jullie zoon/ dochter vinden jullie vandaag een uitnodiging om 
deel te nemen aan de schoolraad vanaf september 2022.  We zoeken vervanging voor ouders 
waarvan de leerlingen doorstromen naar de secundaire scholen.  Laat bij interesse zeker een 
seintje. 
 

 
We maken jullie nogmaals warm voor onze wafelverkoop.  We hopen dat er ook dit schooljaar 
weer heel wat wafels kunnen worden verkocht door de leerlingen. Dankjewel al voor jullie 
bijdrage! 
 

 
Op de agenda: 

• Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag.  Dit is een vrije dag. 

• Vrijdag 27 mei is een vrije dag. 
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• Van maandag 30 mei tot en met vrijdag 3 juni gaan de leerlingen van de tijgerklas, 
koalaklas, flamingoklas, leeuwenklas en zebrabklas op zeeklassen. 

• Maandag 6 juni is Pinkstermaandag.  Ook 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. 

 
 
Bieke Verhoeven 
Juffen en meesters BKLO de Brem. 


