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Turnhout, 5 maart ‘21 

 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 
 
1. Dinsdag 9 maart: oudercontacten 

 
Dinsdag 9 maart zijn het oudercontacten voor het 1ste tot en met het 5de leerjaar. Deze 
oudercontacten gaan digitaal door. Hiervoor hebben jullie een link ontvangen via mail.  
 
De link kan geopend worden met een laptop, tablet, iPad of gsm. Na het klikken op de link zal er 
gevraagd worden om in te loggen op je Google-account (Gmail-adres). Iedereen kan kosteloos 
zo’n account aanmaken.  
 
In de agenda zal een sticker gekleefd worden waarop u moet aanduiden of u de link goed 
ontvangen heeft. Kijk ook zeker uw spamberichten na.  
 
Mogen wij u vragen om tijdig klaar te zitten achter uw scherm zodat de oudercontacten vlot 
kunnen verlopen? Alvast bedankt!  
 

 
2. Sponsortocht  

 
Ten voordele van Broederlijk Delen houdt onze school op donderdag 1 april 
2021 een sponsortocht. Iedereen kan onze leerlingen die gaan wandelen 
sponsoren.  
 
Meer informatie vind je op de aparte brief van de pastorale werkgroep. 
 

 
 
 
3. Sint-jozefviering  
 
Op vrijdag 19 maart vieren we de heilige Sint-Jozef. Ter gelegenheid van dit feest mogen onze 
leerlingen naar een poppentheater gaan kijken in onze turnzaal.  
 
1ste, 2e en 3de leerjaar op maandag 15 maart.  
Het 4de, 5de en 6de leerjaar op vrijdag 19 maart.  
 
Meer informatie lees je op de aparte brief. 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
4. Even onder de aandacht brengen …  

 
a. Tijdens code oranje mogen wij ouders jammer genoeg niet toelaten in onze 

schoolgebouwen. Dit wil zeggen dat je je kind komt afzetten en ophalen aan de 
schoolpoort. Je mag dus als ouder niet mee op de fietsenkoer of op de speelplaats 
komen.  
 

b. Wanneer uw kind ziek is, verwittig je zelf de school telefonisch of via mail voor 9.00 
uur.  
 

c. Moet je een corona-test laten doen? Dan geef je het resultaat best door aan de 
school. Zo kan de school goed handelen indien nodig. 
 

d. Op alle persoonlijke voorwerpen schrijf je de naam van je kind. Vb. brooddoos, 
koekendoos, jas, pet, sjaal, pop it, … Zo geraken er minder voorwerpen verloren. 

 
Bedankt voor jullie medewerking. Samen maken we school! 
 
 
5. Kalender 

 
 

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 

 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 

 
 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


