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Turnhout, 18 december ‘20 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 
 
 

1. Maatregelen COVID-19 
 
De huidige coronamaatregelen blijven gelden tot en met vrijdag 15 januari 2021. Dit wil zeggen dat het code 
oranje blijft in het basis- en secundair onderwijs.  
 
Kerstmis en Nieuwjaar zijn de momenten om met familie te vieren. Toch willen we vragen om alle 
voorzorgsmaatregelen goed te blijven volgen tijdens de kerstvakantie. Reizen naar het buitenland wordt ten 
zeerste afgeraden. Indien u toch op vakantie gaat naar het buitenland, moet u dit melden aan de school. 
Wanneer je in het buitenland bent geweest, ben je verplicht om bij terugkomst 10 dagen in quarantaine te 
gaan. Hierdoor kan uw kind niet naar school komen en mist het de lessen. Mogen wij vragen om jullie 
verantwoordelijkheid hierin te nemen. Samen zorgen wij voor elkaar en zorgen we dat de school een veilige 
plaats kan zijn voor iedereen.  
 
Wij zien jullie graag gezond en wel terug op maandag 4 januari. 
 
 
 
 

2. Postmap  
 
In de postmap van deze week zit:  
 

- Schoolrekening december 2020 
- Brief sluitingsdagen Gabbers & CO  
- Nieuwsbrief december 2020 
- Nieuwjaarsbrieven  
- Voor sommige leerlingen bijbestelde foto’s  
- Voor sommige leerlingen een besteld kerstboek 
- Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar: speciale gratis editie van zonneland boordevol tips & 

tricks rond ontspanning 
 

 
 
 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



3. Kalender 
 
Maandag 21 december t.e.m. 
zondag 3 januari ‘21 

Kerstvakantie – geen school  

Donderdag 21 januari  1ste – 6de leerjaar: rapport 
Vrijdag 22 januari  Vrije dag – geen school 
Woensdag 27 januari Pedagogische studiedag – vrijaf voor de leerlingen 

 
 
 
 

Wij wensen jullie fijne en gezellige feestdagen! 
Happy Holidays! 

Joyeuses fêtes! 

sărbători fericite! 

 سعيدة اجازة
felices vacaciones! 

Счастливых праздников 
Fasax wanagsan! 

… 

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


