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Turnhout, 30 oktober ‘20 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 

1. Verstrengde Corona-maatregelen   
 
Via deze weg sommen we nog  enkele belangrijke punten op in verband met de 
verstrengde corona-maatregelen:  
 

- Verlenging herfstvakantie:  
 
De herfstvakantie wordt verlengd tot en met dinsdag 10 november. 

Het is dan geen school. De virologen vragen aan de ouders om hun 
kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen en om andere contacten te 
vermijden. De opvang bij grootouders en bij mensen uit risicogroepen 
wordt afgeraden. De school moet dus geen noodopvang voorzien. Indien 
het echt niet anders kan, kan u contact op nemen met Gabbers en Co om 
te kijken wat de opvangmogelijkheden zijn.  

 
          Woensdag 11 november is het Wapenstilstand: het is dan geen school.  
 
 

- De zwemlessen op woensdagvoormiddag zullen na de herfstvakantie 
voorlopig niet meer doorgaan.  
Als we terug kunnen gaan zwemmen, brengen we u hiervan zo snel 
mogelijk op de hoogte.  
 

- Na de herfstvakantie start de school in fase oranje: ouders zijn niet toegelaten in het 
schoolgebouw, geen extra-murosactiviteiten, oudercontacten gebeuren digitaal, 
geen leerlingen op het secretariaat. 
We zetten alles op alles om na de herfstvakantie ook in fase oranje corona-proof 
school te maken.  
 

- Oudercontacten zullen op donderdag 19 november en dinsdag 24 november digitaal 
gebeuren. Hoe dat zal verlopen, laten we u nog weten.  

 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
2. Rapporten  

 
De leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar krijgen vandaag het 
rapport van periode 1 mee naar huis.   
De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen vandaag hun 3de maandrapport 
mee naar huis.  
Neem rustig de tijd om het rapport samen met uw kind te bekijken en te bespreken. De 
vragen die u hierbij heeft, kan u later tijdens het digitaal oudercontact stellen.  
 
 
 

3. Kalender 
 
Maandag 2 november t.e.m. 
dinsdag 10 november 

Herfstvakantie verlengd – geen school  

Woensdag 11 november Wapenstilstand – geen school 
Donderdag 19 november Oudercontacten – digitaal 
Dinsdag 24 november Oudercontacten – digitaal  
Woensdag 25 november Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen 
Maandag 21 december t.e.m. 
zondag 3 januari ‘21 

Kerstvakantie – geen school  

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


