
 

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

Turnhout, 2 september ‘22 
Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze korte nieuwsbrief. 
 
Gisteren zijn we met z’n allen het schooljaar 2022 – 2023 gestart. Alle leerlingen en leerkrachten waren 
blij elkaar terug te zien. Iedereen is met heel veel enthousiasme begonnen aan dit nieuwe schooljaar. 

 Het jaarthema van dit schooljaar is LICHTPUNTJES. We willen dit schooljaar dan ook allemaal een 
lichtpuntje voor elkaar zijn.    

 
Voor wie kan jij dit schooljaar een lichtpuntje zijn? 

 

1. Onze kleuterschool is verhuisd 
 
De voorbije 2 jaren mochten we kleuters van onze kleuterschool Sint-Jozefcollege KSB welkom heten op onze 
school. Vanaf dit schooljaar zijn ze verhuisd en zijn ze allemaal terug te vinden in de vernieuwde school in de 
Beekstraat 3. De nabewaking voor de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar zal dus ook terug doorgaan in de 
Beekstraat. Wij wensen de kleuterschool heel veel succes! 
 

2. Ophalen van je kind:   
 

Om 15.30 uur is onze school gedaan en kan je je kind komen ophalen.  
Dit kan langs 2 kanten:  
 

- Via de gekleurde poort van de fietsenkoer (Sint-Jozefstraatje): 
Hier wacht je in het Sint-Jozefstraatje tot je kind naar buiten komt.  
Dit is de meest veilige manier. 
 

- Via de grote poort in de Pieter De Nefstraat:  
Vermijd drukte vlak voor de poort. Wij vragen om als ouder aan de overkant van de straat wachten. Op 
deze manier kunnen de juffen en meesters een goed overzicht behouden. 
De juffen en meesters zorgen ervoor dat je kind veilig kan oversteken.  
 

- Ben je te laat zal je kind blijven wachten op de speelplaats.  
Is je kind niet opgehaald voor 16.00 uur, dan blijft je kind in de studie tot 16.45 uur. 
 

- Leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar die naar de nabewaking in de kleuterschool gaan mogen 
opgehaald worden in de Beekstraat 3. 

 

3. Aanwezigheden tijdens de infoavonden: 
 
Op maandag 5 september zal de infoavond voor het 1ste , 2de en 3de leerjaar doorgaan. Op dinsdag 6 
september zal de infoavond voor het 4de, 5de en 6de leerjaar doorgaan.  
Deze infoavonden zijn verplicht. We verwachten dus van elke leerling minstens één ouder tijdens dit 
moment. 
 

Kan je niet aanwezig zijn op de infoavond door een onvoorziene omstandigheid verwittig dan de school. Deze 
is altijd bereikbaar op het telefoonnummer 014 41 17 02.  
 

Nieuws vanuit de BSD! 



4. Eucharistievering  
 
Op vrijdag 9 september zullen we de start van het schooljaar vieren met een eucharistievering. De viering gaat 
door om 9.00 uur in de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt. Alle ouders, grootouders, familie, … zijn welkom 
om samen met ons te vieren.  
 
5. Een voorwerp verloren?  
 
Het schooljaar is nog maar net gestart en we hebben al een heleboel verloren 
voorwerpen. 
f 
Mogen we nog een keer vragen om op kleding en voorwerpen van je 
zoon/dochter duidelijk een label te voorzien met zijn/haar naam, voornaam en 
klas.  Zo kunnen we gemakkelijk zien wat van wie is en kunnen we ze terug 
bezorgen aan de eigenaar. 
f 
 

6. Kalender 
Maandag 5 september Infoavond 1+2+3de leerjaar 

Dinsdag 6 september Infoavond 4+5+6de leerjaar 

Vrijdag 9 september Eucharistievering: start schooljaar 

Maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 september Sportklassen Genk: 6de leerjaar 

Dinsdag 20 september 20.00 uur: ouderraad in de refter van de school 

Donderdag 29 september 1e rapport voor het 1ste leerjaar 

Vrijdag 30 september Sportdag 

Maandag 3 oktober Vrije dag 

Woensdag 5 oktober Dag van de leerkracht 

Woensdag 19 oktober Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen 

Vrijdag 21 oktober Schoolfotograaf 

Vrijdag 21 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Vrijdag 28 oktober 2e rapport voor het 1ste leerjaar 

Vrijdag 28 oktober Rapport 1 voor het 2+3+4+5+6de leerjaar 

Zondag 30 oktober Winteruur 

Maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november Herfstvakantie 

 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


