
 

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

 
Turnhout, 29 oktober ‘21 

Beste ouder(s),  
 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van enkele zaken via deze korte nieuwsbrief. 
 
1. Verstrengde Corona-maatregelen: van 8 november t.e.m. 21 november 
 

Het aantal COVID-besmettingen in Vlaanderen blijft stijgen, helaas ook in Turnhout. Het 
stadsbestuur is bezorgd en pastte daarom de geldende maatregelen voor het onderwijs aan:  
 

- Leerkrachten lager onderwijs en leerlingen van het 5de en 6de leerjaar dragen in de klassen 

en gangen een mondmasker, zeker op plaatsen waar onvoldoende afstand kan gehouden 

worden of onvoldoende geventileerd wordt.  

- Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort bij het brengen en ophalen van 

kinderen. 

- De aanwezigheid van derden op school wordt zo veel mogelijk beperkt.  

- Wanneer we met de bus een verplaatsing maken, draagt iedereen in de bus een 

mondmasker. 

- Klasoverschrijdende activiteiten worden zoveel mogelijk vermeden. 

 

We beseffen maar al te goed dat deze maatregelen niet aangenaam en prettig zijn. Toch willen we 

er allemaal mee zorg voor dragen dat de gevolgen van dit vervelend virus zo minimaal mogelijk zijn. 

Draag zorg voor jezelf en elkaar! 

Alvast bedankt aan de kinderen, de leerkrachten en de ouders voor het strikt naleven van alle 

veiligheidsmaatregelen. Samen zorgen we voor elkaar! 

 
 
2. Rapporten 
 
De leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar krijgen vandaag het rapport 
van periode 1 mee naar huis.   
De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen vandaag hun 2de maandrapport mee 
naar huis.  
Neem rustig de tijd om het rapport samen met uw kind te bekijken en te bespreken. De vragen die u 
hierbij heeft, kan u later tijdens het oudercontact stellen.  
 
 
 

Nieuws vanuit de BSD! 



 
 
3. Sportsnack 
 
Door de strengere corona-maatregelen kan helaas de opstart van de sportsnack voor het 3de , 4de , 
5de en 6de leerjaar niet doorgaan.  
De opstart wordt uitgesteld naar een latere datum.  
We houden u op de hoogte. 
 
 
 
4. Winteruur 

 
In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober schakelen we over op het winteruur. 
Dit wil zeggen dat we de klok 1 uur terug draaien, dus 3.00 uur wordt 2.00 uur. Lekker 
genieten van een uurtje extra slaap!  
 

 
 
 

5. Kalender 
 

Maandag 8 november Start sportsnack 3de + 4de leerjaar (uitgesteld) 

Dinsdag 9 november Start sportsnack 5de + 6de leerjaar (uitgesteld) 

Donderdag 11 november Wapenstilstand – vrije dag 

Vrijdag 12 november Vrije dag 

Donderdag 18 november Oudercontacten 1ste – 6de leerjaar 

Dinsdag 23 november Oudercontacten 1ste – 6de leerjaar 

Donderdag 25 november Medisch onderzoek 4de leerjaar 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
directie en schoolteam

[Adres bestemmeling] [datum]
 
 


