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Turnhout, 9 januari 2022
INFORMATIE: NIEUWSBRIEF
Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen
Opnieuw verliep het afgelopen jaar niet zoals we gehoopt hadden. Net zoals 2020 was het
een jaar dat in het teken stond van COVID-19 en alle bijhorende maatregelen. Ondanks
een korte sluiting zijn we deze eerste trimester vrij goed doorgekomen zonder al te veel
besmettingen bij leerlingen en leerkrachten. We willen jullie bedanken voor de
samenwerking en begrip in deze moeilijke tijden. Jammer genoeg kunnen we in 2022 nog
steeds niet normaal terug opstarten. Dezelfde maatregelen die nu gelden, moeten we
blijven hanteren.
Via deze nieuwsbrief willen we de regeling rond de afwezigheden nog even terug onder de
aandacht brengen. Indien uw zoon of dochter afwezig is, belt u ’s morgens naar het
secretariaat op het nummer 014 43 83 96 om dit te melden. De eerste dag dat uw zoon of
dochter terug naar school komt, geeft u een briefje mee voor deze afwezigheid. Dit kan
een doktersattest zijn of een briefje uit het agenda. Indien de 4 briefjes uit het agenda
opgebruikt zijn, kan u nog enkel een doktersattest meegeven om in orde te zijn.

Ook dit jaar heeft onze school weer meegewerkt
aan de Wintertuin op de Markt in Turnhout. De
viooltjes zijn opgekweekt in onze afdeling
Tuinbouwarbeider en de houten dieren zijn
gemaakt door de leerlingen en leerkrachten van
Werkplaatsschrijnwerkerij. Het is echt de moeite
om eens een kijkje te gaan
nemen! Je kan de Wintertuin
bezoeken tot en met 9 januari
2022.
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Hierbij geven we u het (korte) overzicht voor de maand januari.
Maandag 27 december 2021 tot vrijdag 7
januari 2022

Kerstvakantie.

Maandag 31 januari 2022
Facultatieve verlofdag.

We willen tenslotte ook nog meegeven dat we onze vierdaagse voor de leerlingen van het
2de en 3de jaar hebben kunnen verzetten naar maart 2022. Indien corona het toelaat gaan
we naar Maasmechelen van dinsdag 8 maart tot en met vrijdag 11 maart. Na de
kerstvakantie krijgt u hierover meer info.

We wensen jullie gezellige
kerstdagen en een
gelukkig 2022!

Met vriendelijke groeten,
Directie en leerkrachten.

