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Turnhout, 17 december ‘21 

Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze korte nieuwsbrief. 
 
1. Kerstvakantie 
 

De kerstvakantie staat voor de deur:  
van maandag 20 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 is het geen school. 

 
Voor vele van ons is de vakantie het hoogtepunt tijdens een gezellige winterperiode. Maar ook dit jaar zal kerst 
en/of het vieren van het nieuwe jaar anders zijn door de coronamaatregelen. Toch willen we jullie een hele 
fijne kerstvakantie wensen met veel warmte, gezelligheid van kerst, lichtjes op straat, gezelligheid van de 
versieringen, … 
 
Vakantie betekent ook voor heel wat mensen een trip of vakantie in de omgeving of naar het buitenland. Ook 
hier weer zorgen de coronamaatregelen ervoor dat u waakzaam moet zijn.  
Mogen wij vragen om jullie verantwoordelijkheid hierin te nemen. Wanneer u de keuze maakt om op vakantie 
te gaan, laat je dit best weten aan de school. Er zal dan bekeken worden welke maatregelen er eventueel 
genomen moeten worden (vb. verplichte testing, quarantaine, … ).  
 
Samen zorgen wij voor elkaar en zorgen we dat de school een veilige plaats kan zijn voor alle leerlingen en het 
schoolteam. Wij wensen jullie alvast mooie feestdagen toe. Dat 2022 een jaar mag zijn waarin onze leerlingen 
mogen groeien, overstelpt mogen worden met liefde, dat ze nieuwe ervaringen mogen opdoen, dat ze een 
lichtje voor elkaar mogen zijn, dat ze mogen spelen en leren, … 
 

2. Kalender (deze kalender is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden) 
 

Dinsdag 18 januari 20.00 uur ouderraad 

Vrijdag 21 januari Rapport 2 

Maandag 24 januari 13.45 uur: Toneel: 3de leerjaar 

Maandag 31 januari Dag van de directie 

Dinsdag1 februari 19.00 uur: studiekeuze 6de leerjaar 

Vrijdag 4 februari Kinderdisco 

Maandag 7 februari Vrije dag 

Vrijdag 11 & zaterdag 12 februari Scholenbeurs 

Dinsdag 15 februari 20.00 uur ouderraad 

Vrijdag 18 & zaterdag 19 februari Infodagen ASO 

Maandag 21 februari Schoolfotograaf 

Vrijdag 25 februari Carnaval 

Maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart Krokusvakantie 

 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam

Nieuws vanuit de BSD! 
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