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Oud-Turnhout, 17 juni 2022 

 

Nieuwsbrief 

 
 
Beste ouders 
 

 
Het zijn warme, zonnige dagen.  Zorgen jullie er mee voor dat je zoon/ dochter ’s morgens reeds 
zijn ingesmeerd met zonnecrème?  Indien nodig smeren wij ’s middags de leerlingen op school 
terug in. Een pet of hoedje voor op de speelplaats mag je meegeven. Wij zorgen voor 
schaduwplekjes en voldoende drinken.  Ook op de bussen zal er gezorgd worden voor flesjes water. 
 

 
De oudercontacten staan gepland op donderdag 23 juni.  Jullie kregen (of krijgen weldra) de juiste 
uren mee naar huis.  We hopen jullie op het einde van het schooljaar nog te mogen ontmoeten 
voor een gesprekje. 
 

 
Volgend schooljaar organiseren wij opnieuw de eerste communie en vormsel via de school.  De 
vieringen zullen doorgaan op zaterdag 3 juni.  De vormselviering vindt plaats in de voormiddag, de 
eerste communieviering zal plaatsvinden in de namiddag.  Leerlingen die geboren zijn in het jaar 
2015 of 2016 komen in aanmerking om deel te nemen aan de eerste communie.  Leerlingen van 
2010 of 2011 kunnen deelnemen aan de vormselviering. 
 

 
De laatste weken van het schooljaar staan er nog wat uitstappen gepland voor de klassen.  Hou 
zeker het schrift of de agenda van je zoon/ dochter mee in het oog om de planning mee te volgen.   
 
 

 
Op de agenda: 

• Op donderdag 23 juni staat een oudercontact gepland. 
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• 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. 


