
 

Lagere School 
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Turnhout, 23 oktober ‘20 
 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 

1. Corona-maatregelen fase oranje  
 
Zoals u waarschijnlijk hebt vernomen, moeten scholen tegen de herfstvakantie overschakelen naar 
fase oranje. Wij proberen echter de komende dagen al zoveel mogelijk de maatregelen van fase 
oranje toe te passen.  
 
Voor het lager onderwijs verandert er niet veel. 
 

Wat wel wijzigt :  
 

− Enkel essentiële derden zijn toegelaten. Dit wil zeggen dat we ouders jammer genoeg niet 
meer kunnen toelaten in ons schoolgebouw. 
 

− Geen extra-murosactiviteiten: uitstappen zoals bijvoorbeeld toneel kunnen niet doorgaan. 
 

− Oudercontacten: gebeuren digitaal: hierover zal u tijdig geïnformeerd worden. 
  

− Inschrijvingen: gebeuren digitaal. 
 

− Er mogen geen leerlingen op het secretariaat komen. 
 

− ’s Middags mag de refter blijven doorgaan. Er wordt vanaf nu gewerkt met vaste plaatsen en 
er wordt ruimte tussen de klasgroepen gelaten. 

 

 
Wat niet wijzigt:  
 

− De lessen per klasbubbel gaan gewoon door zoals voorheen in fase geel. 
 

− De leerkrachten dragen een mondmasker en/of face shield.  
 

− Lichamelijke opvoeding lager onderwijs : alle indoor – en outdoor sportactiviteiten blijven 
mogelijk. De turnlessen mogen dus gewoon blijven doorgaan. 
 

− De zwemlessen op woensdag mogen blijven doorgaan, dit is een uitzondering op de extra-
murosactiviteiten. 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
− De studie kan gewoon doorgaan omdat de leerlingen hier 1,5 meter van elkaar zitten.  

 
− We blijven corona-proof school maken: we wassen/ontsmetten regelmatig onze handen, alle 

ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd, zieke leerlingen blijven thuis of worden naar 
huis gestuurd, … 
 

Hebt u hierbij nog vragen? Contacteer onze school. Wij zijn altijd bereikbaar op het nummer: 014 41 
17 02. 
 
 

2. Winteruur  
 

 
Niet vergeten: in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, schakelen we 
over op het winteruur. Dit wil zeggen dat we de klok 1 uur terug draaien, dus 3u 
wordt 2u. Lekker genieten van een uurtje extra slaap! 
 
 

  
 

3. Kalender 
 
Dinsdag 27 oktober Project “dode hoek” : 5B : vergeet je fiets niet mee te 

brengen! 
Woensdag 28 oktober Wiweter: sessie 3 

Vrijdag 30 oktober 
Rapport november: 1ste leerjaar  
Rapport 1: 2de + 3de + 4de + 5de + 6de leerjaar 

Maandag 2 november t.e.m. 
zondag 8 november 

Herfstvakantie 

Woensdag 11 november Wapenstilstand – geen school 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


