BuSO OV2-OV3

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3

Oud-Turnhout, 3 oktober 2021

INFORMATIE: NIEUWSBRIEF

Beste ouder(s), verantwoordelijke(n) en leerlingen

Bij het begin van elke nieuwe maand krijgt u een overzicht van de activiteiten, verlofdagen,
infomomenten, ... die georganiseerd worden op en/of door onze school. Hierbij geven we u het
overzicht voor de maand oktober 2021.
Belangrijk! De coronamaatregelen versoepelen in het onderwijs vanaf 1 oktober 2021.
Concreet:
 De mondmaskerplicht vervalt voor leerlingen en onderwijspersoneelsleden.
Op school moet er geen mondmasker meer gedragen worden.
 Op de schoolbus blijft het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen.
 Het blijft raadzaam om steeds de afstand te bewaren.


Voldoende ventilatie in de lokalen blijft essentieel om besmetting te voorkomen.



De vaste plaatsen in de klassen blijven behouden.



Bij de organisatie van (meerdaagse) extra-murosactiviteiten kan een organisatie
(bv. museumuitbater, stageplaats,..) een Covid Safe Ticket (CST) of
coronacertificaat als toegangsvoorwaarde opleggen.

Op 21 oktober is het ‘Dag van de ouder’. Op deze dag willen we alle
ouders in de kijker zetten. Een school heeft ouders nodig. Door een
goede samenwerking tussen de school en ouders worden kinderen
sterker. Daarom zijn ouders goud waard! De school wil in
samenwerking met de stad Turnhout, alle ouders bedanken met een
kleine attentie!

Op 22 oktober is het ‘Dag van de jeugdbeweging’. Alle leerlingen mogen in de outfit van hun
jeugdbeweging naar school komen.

vzw Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs – www.vibo.be
BuLO De Ring
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout
014 42 69 45

BuSO OV2-OV3
Noord-Brabantlaan 79
2300 Turnhout
014 43 83 96

BKLO De Brem
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
014 45 07 37

BuSO OV1
Oude Arendonkse Baan 36
2360 Oud-Turnhout
014 45 07 75

BuSO Het Kasteelpark
Steenweg op Mol 154
2360 Oud-Turnhout
014 63 85 27

BuSO OV2-OV3
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Vriendelijke groeten
Directie en leerkrachtenteam

Facultatieve verlofdag – lesvrije dag
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Dag van de Ouder

Dag van de Jeugdbeweging

