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Turnhout, 21 januari ‘22 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze korte nieuwsbrief. 
 
1. Geen voor- en nabewaking meer op de kleuterschool voor de kinderen van de BSD. 
 
Jammer genoeg zien we dat de COVID-19 besmetting enorm stijgen. Hierdoor hebben we besloten om de 
leerlingen van de lageren school en kleuterschool niet meer met elkaar te mengen. Dit betekent dat de voor- 
en nabewaking op de kleuterschool voor onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar niet meer kan doorgaan. Zij 
worden nu voor de nabewaking opgevangen op de lagere school.  Dit betekent dat wanneer leerlingen langer 
dan 16.00 uur op school moeten blijven, gaan ze naar de studie. De studie duurt tot 16.45 uur. Vanaf dan 
kunnen de leerlingen opgehaald worden langs de fietsenkoer tot 17.00 uur.  
Bedankt aan de ouders voor de flexibiliteit hierin. 
 
2. Kinderdisco gaat helaas niet door. 
 
Spijtig nieuws: omwille van corona zal onze kinderdisco dit schooljaar niet kunnen doorgaan.  
Noteer wel alvast een nieuwe datum in je agenda:  vrijdag 18 november 2022 
Tot dan? 
 

3. Mondmaskers: 
 
De leerlingen doen het in de klas zeer goed met het dragen van het mondmasker. Soms gebeurt het 
dat het mondmasker doorheen de dag nat wordt, zoek geraakt of stuk gaat. Zouden jullie daarom 
enkele reserve mondmaskers in de boekentas willen steken? Als jullie dat al doen is dat super! 
Helaas wordt het ook soms vergeten! Een mondmasker van school kost 50 cent en wordt verrekend 
op de schoolrekening. 
 

4. Kalender (deze kalender is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden) 

 
Maandag 24 januari 13.45 uur: Toneel: 3de leerjaar 

Maandag 31 januari Dag van de directie 

Dinsdag1 februari 19.00 uur: studiekeuze 6de leerjaar – wordt verplaatst 

Vrijdag 4 februari Kinderdisco 

Maandag 7 februari Vrije dag 

Vrijdag 11 & zaterdag 12 februari Scholenbeurs 

Dinsdag 15 februari 20.00 uur ouderraad (digitaal) 

Vrijdag 18 & zaterdag 19 februari Infodagen ASO 

Maandag 21 februari Schoolfotograaf 

Vrijdag 25 februari Carnaval 

Maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart Krokusvakantie 

 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam

Nieuws vanuit de BSD! 
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