
 

                           Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3  of 
 
 
Volg ons op Instagram: ‘DERINGOV3’ 

 

v z w  V r i j  I n s t i t u u t  v o o r  B u i t e n g e w o o n  O n d e r w i j s  –  w w w . v i b o . b e  
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 
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Turnhout, 29 augustus 2021 

INFORMATIE:  NIEUWSBRIEF 

 

   

  

Beste ouders, verantwoordelijke en leerlingen 

 

We hopen dat jullie een leuke vakantie hebben gehad en dat jullie klaar zijn om er weer in 

te vliegen! We heten alle nieuwe leerlingen van harte welkom op onze school en we hopen 

dat jullie je hier snel thuis voelen. 

* Nadat we vorig schooljaar rekening moesten houden met heel veel coronamaatregelen, 

mogen we dit schooljaar toch al enkele maatregelen laten vallen. Toch zijn er nog wel 

enkele aanpassingen nodig en moeten we ons nog aan enkele belangrijke regels houden. 

We blijven met heel het team ons best doen om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en 

hopen dat we ook op jullie medewerking mogen rekenen.  

- Al onze leerlingen mogen 5 dagen per week naar school komen. 

- Een goede handhygiëne blijven we op school nauwgezet opvolgen. Wij zorgen er als 

school voor dat alles voorzien is om deze maatregel na te leven. 

- Alle leerlingen zijn verplicht om een mondmasker te dragen indien ze zich verplaatsen op 

school. Wanneer leerlingen stil zitten of staan aan hun werkbank mogen de mondmaskers 

af.  

- Ook op de speelplaats is het verplicht om een mondmasker te dragen. We weten uit 

ervaring dat het voor onze leerlingen niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren, 

vandaar dat we deze regel behouden. Tijdens het sporten of terwijl er gegeten en 

gedronken wordt, zijn de leerlingen niet verplicht om een mondmasker te dragen. 

- Tijdens de lessen LO moeten de leerlingen geen mondmasker dragen. Er wordt zoveel 

mogelijk buiten gesport. 

- Indien uw zoon of dochter geen (proper) mondmasker bij heeft, kan hij of zij dit op het 

secretariaat gaan halen. Dit zal dan via de schoolrekening doorgerekend worden.  

 

 

https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3/
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- Jongeren vanaf 12 jaar zijn verplicht een mondmasker te dragen tijdens de busritten 

van en naar school, niet enkel wanneer ze komen met het openbaar vervoer maar ook 

wanneer ze gebruik maken van het leerlingenvervoer. Indien leerlingen weigeren om 

een mondmasker te dragen op de bus, mogen ze niet op de schoolbus en moeten ze op 

een andere manier naar school komen. 

- We zullen nog steeds voor goede ventilatie moeten zorgen in de lokalen. Het is daarom 

verstandig om voor aangepaste kledij te zorgen. Een extra trui zal van pas komen! 

- In de klas krijgen de leerlingen een vaste plaats toegewezen. 

- Zieke leerlingen blijven thuis. Vermoedelijk zieke jongeren worden in een apart lokaal 

gezet en worden zo snel mogelijk door de ouders opgehaald. 

- Ouders en niet-essentiële derden worden zo weinig mogelijk toegelaten op het 

schooldomein. Voor vragen kan u ons telefonisch contacteren.  

- Concrete afspraken per vak of lokaal worden uitgebreid op school besproken met uw 

zoon of dochter. 

We hopen dat we op uw verantwoordelijkheid mogen rekenen om de door de overheid 

opgelegde maatregelen in verband met quarantaine en testing op te volgen indien nodig.  

Nog even de belangrijkste coronamaatregelen op een rijtje: 

  

* We geven u nog graag een overzicht mee van de verschillende brieven die u in de loop 

van dit schooljaar zal ontvangen. We werken steeds volgens deze wijze: 

Soort brief Kleur Pictogram 

Nieuwsbrief Geel  

Infobrief Roos 

Schooluitstap Oranje  

Uitnodiging Groen  

Oudercomité Blauw  

 

- Was of ontsmet regelmatig of wanneer de leerkracht dit vraagt je 

handen. 

- Draag steeds een mondmasker op school als je je verplaatst en op de 

speelplaats. 

- Blijf thuis als je ziek bent. Zieke jongeren worden meteen op school 

opgehaald. 

- Ouders komen niet op het schooldomein. 

- Respecteer de door de overheid opgelegde maatregelen. 
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* Bij het begin van elke nieuwe maand krijgt u een overzicht van de activiteiten, 

verlofdagen, infomomenten, ... die georganiseerd worden door onze school. Hierbij 

geven we u het overzicht voor de maand september.  

 

 
Vrijdag 10 september 

 
IDEWE-onderzoeken voor de leerlingen die dit 
schooljaar op stage gaan 
 

 
Zondag 12 september 
 

 
Dag van de Solidariteit 

 

We geven ook alvast deze belangrijke datum voor de maand oktober mee. 

 

 

 

We wensen iedereen een fijn schooljaar! 

 

Directie en leerkrachten. 
 

 

 
Vrijdag 1 oktober 

 
 

 
Facultatieve verlofdag 

 

 

 

Ook dit schooljaar kan u weer heel wat activiteiten van onze leerlingen volgen op 

Facebook en Instagram! 

Neem zeker ook een kijkje op onze vernieuwde website www.vibo.be  

http://www.vibo.be/

