
 

Lagere School 
Pieter De Nefstraat 4 T 014 41 17 02 directie@sjt-lager.be 
2300 Turnhout   www.sjt-lager.be 

Turnhout, 11 juni ‘21 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u via deze korte nieuwsbrief op de hoogte brengen van enkele zaken.  
 

1. Schoolreizen:  
p 
Op donderdag 24 juni zullen de schoolreizen doorgaan.  
 

− 1ste en 2de leerjaar gaan naar de Kabouterberg.  
− 3de leerjaar gaat naar Bokrijk. 
− 4de leerjaar gaat naar de ZOO in Antwerpen. 
− 5de leerjaar gaat de ZOO Planckendael.  
− 6de leerjaar gaat naar Bobbejaanland. 

 
Meer informatie hierover ontvangt u later nog per brief. 
 

2. Einde schooljaar 
 

De lessen in onze school eindigen op woensdag 30  juni om 12.05 uur.  Alle leerlingen worden die 
dag opgehaald door hun mama, papa, grootouder, … om 12.05 uur. 
 
Wie zijn zoon/dochter niet kan komen ophalen richt zich best tot Gabbers & Co. 
Zij zijn die namiddag open.  
Let op!: Indien je zoon/dochter naar Gabbers & Co gaat, moet je hem/haar 
vooraf inschrijven bij Gabbers & Co.  
 
Rapporten en getuigschriften (6de lj.) worden op deze laatste dag uitgedeeld. 
 
De lesvrije dagen en de kalender van het schooljaar 2021-2022 komen in de nieuwsbrief van juni ’21 
die uw zoon/dochter op de laatste schooldag mee naar huis krijgt. 
 
 

3. Oproep vanuit de werkgroep ICT: laptops! 
 
Heb je thuis nog een laptop staan die u niet meer gebruikt maar waar we andere nog wel blij mee 
kunnen maken? Je mag deze altijd bezorgen aan onze school.  
 
Zijn er gezinnen die vorig jaar een laptop hebben ontleend en deze nu niet meer gebruiken? Bezorg 
hem terug aan de school, iemand anders kan hem zeker nog gebruiken! 
 
Bedankt! 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
 

4. Bericht vanuit de leerlingenraad 
 

a. Rollerdag   
Volgende week organiseert de leerlingenraad voor de 2de keer 
rollerdagen. Zie aparte brief voor meer informatie.  

 
b. Picknick op de speelplaats 

Volgende week vrijdag 18 juni organiseert de 
leerlingenraad een picknick op de speelplaats 
voor de hele school met lekkere mocktails. Doe 
je mee? Zie aparte brief voor meer informatie.  

 

5. Verkeersveiligheid  
 

Mogen we nogmaals vragen om uw voertuig correct te parkeren wanneer u uw zoon/dochter komt 
ophalen aan de school. De school werd hierop aangesproken door de politie. Het is voor niemand 
veilig wanneer er auto’s en andere voertuigen op de stoep geparkeerd staan.  
 
We merken dat het bijzonder druk is bij het ophalen van onze leerlingen aan de grote poort in de 
Pieter De Nefstraat. We willen jullie vragen om de kinderen zo veel mogelijk via het Sint Jozefstraatje 
op te halen aan de fietsenkoer. Daar is het veel veiliger voor uw kinderen. De politie zal ook 
regelmatig een oogje in het zeil houden zodat alles veilig en vlot kan verlopen. 
 

6. Kalender 
 

Donderdag 24 juni Schoolreizen 

Maandag 28 juni Afscheidsreceptie: 6de leerjaar 

Dinsdag 29 juni Eucharistieviering einde schooljaar 

Woensdag 30 juni Laatste schooldag eindigt om 12.05 uur 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 

 



 
 
 

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


