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Turnhout, 12 februari ‘21 
 
Beste ouder(s),  
 
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 
 
1. Code oranje blijft gelden  
 
De huidige coronamaatregelen blijven gelden. Dit wil zeggen dat het code oranje blijft in het basis- 
en secundair onderwijs.  
 
Belangrijk:  
 

- We willen ook nu weer vragen om alle voorzorgsmaatregelen goed te blijven volgen tijdens 
de krokusvakantie.  
 

- 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, moet je het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen binnen de 48 uur 
voor aankomst in België.  
Met is verplicht om zich op dag 1 en dag 7 na terugkomst uit een rode zone te laten testen. 
Pas na een  negatief resultaat op de tweede test mag men uit quarantaine. Hierdoor kan uw 
kind niet naar school komen en mist het de lessen. Mogen wij vragen om jullie 
verantwoordelijkheid hierin te nemen. 
 

- Moet er iemand in het gezin tijdens de vakantie getest worden? Indien het resultaat positief 
is, verwittig je onmiddellijk school. Dit is voor ieders gezondheid zeer belangrijk. 
De school is altijd bereikbaar op het nummer: 014 41 17 02. 
 

- De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar hebben steeds een mondmasker bij.  
 

- De leerlingen die naar de studie gaan, dragen tijdens de studie een mondmasker.  
 

- Wie typles volgt, draagt ook tijdens de typles een mondmasker.  
 

 
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 22 februari. 
 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



2. Zwemmen  
 

Sinds februari gaan de leerlingen van het 1ste leerjaar, klas 3C en het 4de leerjaar zwemmen. De 
verplaatsing gebeurt per bus. Deze kosten zullen aangerekend worden via de schoolrekening. In de 
bus zitten de klasbubbels duidelijk gescheiden van elkaar. In het zwembad verloopt alles corona-
proof. 
 
 
 

3. Kalender 
 
Maandag 15 t.e.m.  
zondag 21 februari 

Krokusvakantie 

Maandag 22 – 26 februari Percussieworkshop:  muziek voor 1ste – 6de leerjaar: 
werken met slagwerk instrumenten 

Dinsdag 9 maart Oudercontacten voor het 1ste – 5de leerjaar 
Maandag 15 maart Sint-Jozefviering: poppentheater voor 1ste + 2de + 3de leerjaar 
Vrijdag 19 maart Sint-Jozefviering: poppentheater voor 4de + 5de + 6de leerjaar 
Woensdag 24 maart Pedagogische studiedag – vrije dag 

 
 
 

Wij wensen iedereen een fijne krokusvakantie! 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
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