
 

Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Turnhout, 17 september ‘21 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze korte nieuwsbrief. 
 
 

1. Niet vergeten: 
 

- Is je kind ziek? Dan blijft het thuis.  
Heeft je kind koorts of is het te ziek om naar school te komen, blijft het thuis. Thuis kan 
het kind verzorgd worden en kan hij/zij de andere leerlingen niet ziek maken.  
Mogen wij in deze periode van corona dan ook vragen om extra waakzaam te zijn, tijdig contact op te 
nemen met je huisarts en de nodige maatregelen te treffen? We kunnen niet voorzicht genoeg zijn. 
Samen zorgen wij voor elkaar.  
 

- Is er iemand binnen het gezin met ziekteverschijnselen die getest moet worden?  
Dan blijven de kinderen best thuis tot je het resultaat van de test hebt.  
 

- Geef de school een seintje voor 9.00 uur wanneer je kind niet naar school komt. Zo weten we wat er 
leeft op school en kunnen we dit opvolgen.  
 

- Wordt je kind ziek op school? Dan zal je gebeld worden en moet je je kind onmiddellijk komen 
ophalen. 

 
 

2. Ophalen van je kind:   
 

Om 15.30 uur is onze school gedaan en kan je je kind komen ophalen.  
Dit kan langs 2 kanten:  
 

- Via de gekleurde poort van de fietsenkoer (Sint-Jozefstraatje): 
Hier wacht je in het Sint-Jozefstraatje tot je kind naar buiten komt.  
Dit is de meest veilige manier. 
 

- Via de grote poort in de Pieter De Nefstraat:  
Vermijd drukte vlak voor de poort. Wij vragen om als ouder aan de overkant van de straat wachten. Op 
deze manier kunnen de juffen en meesters een goed overzicht behouden. 
De juffen en meesters zorgen ervoor dat je kind veilig kan oversteken.  
 

- Ben je te laat of kom je je kind later dan 15.45 uur ophalen, dan kan dit enkel nog via de grote poort in 
de Pieter De Nefstraat tot 16.00 uur. 
Is je kind niet opgehaald voor 16.00 uur, dan blijft je kind in de studie tot 16.45 uur. 
 

- Heb je een kleuter op de BSD, dan moet je je kleuter ophalen in de Pieter De Nefstraat aan de rechter 
poort. 

 
 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



3. Aanwezigheden tijdens de infoavonden: 
 
We willen alle ouders die aanwezig waren op de infoavond van hun zoon/dochter bedanken. Het is fijn 
om te weten dat je als ouders mee op de hoogte wil zijn van het schoolgebeuren en dat je hier tijd 
voor maakt.   
f 
Tijdens de infoavond werd er verteld over het leven in de klas en wat er verwacht wordt van de 
leerlingen.   
 

Dat verschillende ouders dit belangrijk moment gemist hebben, vinden wij heel jammer. Probeer dit in de 
toekomst te vermijden uit respect voor de leerkrachten die voor jullie tijd voorzien. 
 

Kan je niet aanwezig zijn op de ouderavond of afspraak door een onvoorziene omstandigheid verwittig dan de 
school. Deze is altijd bereikbaar.  
 

4. Een voorwerp verloren?  
 
Het schooljaar is nog maar net gestart en we hebben al een heleboel verloren 
voorwerpen. 
f 
Mogen we nog een keer vragen om op kleding en voorwerpen van je 
zoon/dochter duidelijk een label te voorzien met zijn/haar naam, voornaam en 
klas.  Zo kunnen we gemakkelijk zien wat van wie is en kunnen we ze terug 
bezorgen aan de eigenaar. 
f 
 

5. Kalender 
Donderdag 23 september Vaccinatie 1ste + 5de leerjaar (door CLB) 

Donderdag 23 september Bezoek appelboomgaard: 2de leerjaar 

Vrijdag 24 september Sportdag 1 

Maandag 27 september t.e.m. vrijdag 1 oktober Sportklassen GENK: 6de leerjaar 

Vrijdag 1 oktober Rapport september: 1ste leerjaar 

Dinsdag 5 oktober Dag van de leerkracht 

Dinsdag 5 oktober Meester op de fiets: 1ste + 2de leerjaar 

Donderdag 7 oktober Meester op de fiets: 1ste + 2de leerjaar  

Woensdag 13 oktober 
Pedagogische studiedag: VRIJE DAG voor de 
leerlingen 

Vrijdag 15 oktober Schoolfotograaf 

Maandag 18 oktober t.e.m. vrijdag 22 oktober Bosklassen Durbuy: 5de leerjaar 

Vrijdag 29 oktober Rapport oktober: 1ste leerjaar 

Vrijdag 29 oktober Rapport 1: 2de t.e.m. 6de leerjaar 

Vrijdag 29 oktober Dag van de jeugdbeweging 

 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam
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