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Turnhout, 27 september 2021
INFORMATIE: NIEUWSBRIEF

Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen

We beginnen deze nieuwsbrief met een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen. Deze
gaan in vanaf 1 oktober 2021. We zetten ze voor jullie op een rijtje…
·

De mondmaskerplicht vervalt voor leerlingen en onderwijspersoneelsleden. We hoeven op
school dus geen mondmasker meer te dragen.

·

Op de schoolbussen is het nog wel 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, stageplek, …) een Covid Safe Ticket (CST) of coronacertificaat als
toegangsvoorwaarde opleggen.
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Hierbij geven we u het overzicht voor de maand oktober.

Vrijdag 1 oktober

Facultatieve verlofdag.

Maandag 4 oktober

Start van de stage voor de leerlingen van het
5de jaar.

Dinsdag 5 oktober

Dag van de Leerkracht.

Donderdag 14 oktober

Toneel ‘De Pest aan mij!’ voor alle leerlingen
van de opleidingsfase

Donderdag 21 oktober

* Dag van de Ouder
* Machinebeurs Prowood in Gent voor alle
leerlingen van 3WS, 4WS en 5WS.

Vrijdag 22 oktober

Dag van de Jeugdbeweging.

Vrijdag 29 oktober

Attituderapport 1

Maandag 1 november tot vrijdag 5
november

Herfstvakantie.

Reeds enkele jaren nodigen we alle ouders uit op de “Dag van
de Ouder” om kennis te maken met onze school en samen
met hun zoon of dochter een les te volgen. Vorig schooljaar is
dit niet kunnen doorgaan door COVID-19. Jammer genoeg
kunnen we dit nu ook nog niet laten doorgaan. Toch vinden
we het ook dit schooljaar belangrijk om onze appreciatie voor
jullie te tonen en jullie te bedanken voor de samenwerking.
Hopelijk kunnen we jullie volgend schooljaar terug op school
ontvangen!
Op 21 oktober bezorgen we jullie nog een kleine attentie in
samenwerking met ‘Stad Turnhout’

Vriendelijke groeten,
Directie en leerkrachten.

