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Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen

De herfstvakantie staat voor de deur. Jammer genoeg was deze laatste week een bewogen
coronaweek, met een paar besmettingen, maar vooral veel hoogrisicocontacten en heel wat
schoolbussen die niet konden uitrijden. Hopelijk kunnen we na de vakantie terug met iedereen
opstarten.
We geven u via deze brief nog heel wat belangrijke info mee.
* Corona
Na de herfstvakantie behouden we voorlopig nog de coronamaatregelen die we deze week terug
ingevoerd hebben. We brengen u op de hoogte van zodra we de maatregelen terug kunnen
afbouwen.
Indien u na de schooluren of in het weekend dringende informatie of vragen heeft in verband met
corona, kan u dit via uw Smartschoolaccount of dat van uw zoon of dochter laten weten aan Juf
Tinne Van de Gender. In uiterste nood kan dit ook telefonisch op het nummer 0471/66 13 56.
* Verhuis
Misschien bent u de afgelopen weken gepasseerd langs de nieuwbouw op de campus in OudTurnhout? Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn hoe ver de bouwwerken reeds gevorderd zijn. De
leerlingen van opleidingsvorm 1 zullen zelfs al voor de kerstvakantie kunnen verhuizen. Ook voor
een aantal klassen van onze opleidingsvorm 3 zal de verhuis sneller plaatsvinden dan voorzien. De
3 observatiejaren (OJ-L, OJ-S en OJ-SE) zullen tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie
verhuizen naar de nieuwbouw. Ook onze afdeling Tuinbouw zal sneller dan verwacht de Steenweg
kunnen verlaten. Voor de lessen die doorgaan op de Ring verandert er dit schooljaar nog niets. We
geven u uiteraard binnenkort meer praktische informatie over onze verhuis.
* Wijnactie
Het Bestuursorgaan van VIBO organiseert een wijnactie ten voordele van onze 5 scholen. Op onze
website (www.vibo.be) bieden we 6 verschillende wijnen aan. Deze wijnen zijn geselecteerd door
een panel van wijnliefhebbers en op advies van sommeliers van Wijnhandel Van Eccelpoel.
Indien u interesse heeft, kan u online een bestelling doen. Dit kan u doen op
www.vibo.be/wijnactie. Het aanbod geldt tot 12 november 2021. Alle verdere info vindt u op de
website op de pagina WIJNACTIE.
De opbrengst van deze wijnactie gaat volledig naar de aanleg en verdere uitbouw van de
speelplaatsen van de school.
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Hierbij geven we u het overzicht voor de maand november.
Maandag 1 november tot en met vrijdag 5
november

Herfstvakantie

Donderdag 11 november
Wapenstilstand – Vrije dag

Dinsdag 16 november tot en met vrijdag 19
november

Vierdaagse voor alle 2de en 3de jaars

Woensdag 24 november
Pedagogische Studiedag

Vriendelijke groeten,
Directie en leerkrachten.

