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Turnhout, 25 maart ‘21 

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

1. Corona-maatregelen:  
 
Wat betekent dit voor onze lagere school? 
  
De Paasvakantie start vroeger, vanaf maandag 29 maart is de lagere school gesloten !  
 
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, heeft het overlegcomité op woensdag 24/3/2021 beslist 
dat de lessen in de week vÓÓr de paasvakantie geschorst zullen worden voor de kinderen 
van de lagere school en secundaire school. De school zal dus gesloten zijn vanaf maandag 
29 maart. Er worden geen online lessen gegeven.  
 
Het verlengen van de paasvakantie biedt virologische voordelen. We vragen u om ook in 
deze periode waakzaam te blijven en u extra te houden aan de richtlijnen. Zo zorgen wij er 
samen voor dat het verlengen van de paasvakantie succesvol is in de strijd tegen corona. De 
volgende maatregelen blijven gelden: 

  
 
 
 
 
 

Wat betekent dit voor broers of zussen in het secundair of in de kleuterschool ?  

Alle kinderen van de lagere school en secundaire scholen moeten dus thuis blijven. Na 
overleg tussen afgevaardigden van alle Turnhoutse scholen en het stadsbestuur raden we 
ten zeerste aan om ook de kleuters thuis te houden. Dat is de meest efficiënte manier om de 
pandemie in te dijken en uw gezin en uw kind te beschermen. 
 
Een duidelijke boodschap: hou ook de kleuters zo veel mogelijk thuis in eigen bubbel. 

 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
 
Wat als je omwille van je werk toch opvang nodig hebt?  
 
De noodopvang voor leerlingen: enkel voor wie het echt nodig heeft. 
 
Net zoals in de herfstvakantie wordt de noodopvang in Turnhout georganiseerd door 
Gabbers & Co. Aan ouders wordt gevraagd om hun kinderen zoveel mogelijk thuis in de 
gezinsbubbel op te vangen. Daarom vragen we u om enkel gebruik te maken van de 
noodopvang indien het echt niet anders kan. Gabbers en co zal de ouders hierover via mail 
nog meer informatie bezorgen.  
 
Alles op een rijtje:  

- Alle kinderen blijven zoveel mogelijk thuis. 
- De opvang die georganiseerd wordt door Gabbers & CO, is enkel in nood. 
- Inschrijvingen voor de week net voor de paasvakantie gebeuren per mail 

kinderopvang@turnhout.be : zie info die u zal ontvangen via Gabbers & CO. 
- Deze noodopvang overdag is enkel voor de leerlingen van de lagere school.  
- Voor de kleuters wordt er enkel in de ochtend en avond noodopvang voorzien omdat 

ze overdag opgevangen kunnen worden in de kleuterschool. 
- Inschrijvingen voor de opvang tijdens de paasvakantie starten op woensdag 31 maart 

’21 en gebeuren via hetzelfde mailadres. 
 

Wat na de paasvakantie?  
 
We hopen iedereen na de paasvakantie terug te zien. Bij wijzigingen houden we jullie op de 
hoogte via mail. 
 
 

2. Kalender 
 

Maandag 29 maart tot en met 
vrijdag 2 april 

Verlenging paasvakantie 

Zondag 4 april Pasen 
Maandag 5 april tot en met 
zondag 18 april 

Paasvakantie 

 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam 
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