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Turnhout, 29 januari ‘21 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 

 
1. Maatregelen COVID-19 

 

Coronabesmetting 
 
We kregen deze week de bevestiging dat 1 leerling van onze school positief testte op COVID-19. Als school 
hebben we hierrond een nauwe samenwerking met de CLB-artsen die ook deel uitmaken van de lokale 
Corona-crisiscel. 
 
Na overleg met het CLB werden de nodige maatregelen getroffen. Hierdoor zijn er enkele leerlingen van het 
5de leerjaar preventief in quarantaine. Daarnaast zullen de leerlingen van het 5de leerjaar tot en met 8 februari 
een mondmasker dragen. Zowel binnen als buiten.  
 
Mondmaskers 
 
5de & 6de leerjaar 
Zoals u hierboven kan lezen dragen ook de leerlingen van het 5de leerjaar de komende dagen een 
mondmasker. We willen vragen aan de leerlingen van het 6de leerjaar om vanaf maandag 1 februari ook een 
mondmasker bij te hebben. Zo kunnen we indien nodig snel inspelen op de situatie wanneer deze wijzigt.  
 
Studie 
Wie in de studie blijft, raden wij sterk aan om vanaf volgende week maandag 1 februari een mondmasker te 
dragen in de refter waar de studie doorgaat. De leerlingen zitten per klas verspreid.  
 
Typles 
De leerlingen die typles volgen, zullen vanaf volgende week een mondmasker moeten dragen tijdens de 
typles. Gelieve hiermee rekening te houden en er voor te zorgen dat uw zoon/dochter een mondmasker bij 
heeft. 
 
Isolatie ↔ quarantaine 
 
Wanneer je in quarantaine moet, had je nauw contact met iemand die positief getest werd en spreekt men van 
een hoog risicocontact. Je moet voor een periode van 10 dagen in quarantaine. Je moet thuisblijven en je 
mag niet deelnamen aan hobby’s. Op de 1ste en 7de dag van de quarantaine word je getest.  
 
Wanneer je in isolatie moet, wil dat zeggen dat je zelf een positieve test hebt afgelegd. Je bent dan besmet 
met het coronavirus. Een isolatie duurt 10 dagen. Je blijft thuis zoveel mogelijk in een aparte kamer om te 
vermijden dat je iemand van je eigen gezin besmet. Je moet ook tijdens de isolatie thuisblijven. 
 
Samen zorgen we voor elkaar  
 
Bedankt aan alle ouders en leerlingen om de maatregelen mee op te volgen. Samen zorgen we voor elkaar. Bij 
vragen mag je de school altijd bellen op het nummer 014 41 17 02. 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



2. Meester Dirk met pensioen  
 
Vandaag was het meester Dirk zijn laatste dag op de BSD. Vanaf 1 februari is hij met pensioen.  
Meester Dirk: BEDANKT, het ga je goed en tot ziens!  
 
 

3. Kalender 
 
Vrijdag 12 februari Carnaval in de namiddag 
Maandag 15 t.e.m.  
zondag 21 februari 

Krokusvakantie 

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
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