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

BuSO OV2-OV3

Volg ons op Instagram: ‘DERINGOV3’

Turnhout, 22 februari 2022
INFORMATIE: NIEUWSBRIEF
Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen

We zijn blij dat de coronacijfers eindelijk weer de goede richting uitgaan. Ook op onze
school is het gelukkig een stuk rustiger geworden en hebben we de laatste weken steeds
minder afwezige leerlingen en leerkrachten. Hopelijk blijft alles zo positief evolueren.
Voorlopig zijn er voor het secundair nog niet veel versoepelingen aangekondigd. We
hebben wel beslist dat de mondmaskers op de speelplaats af mogen.
We geven u nog graag het overzicht mee tot aan de paasvakantie.

Maandag 28 februari tot vrijdag 4 maart
Krokusvakantie

Maandag 7 maart tot en met 25 maart

Stage voor de leerlingen van het 5de jaar.

Dinsdag 8 maart tot en met vrijdag 11
maart

Alle leerlingen van het 2de en 3de jaar gaan
op vierdaagse naar Maasmechelen.

Vrijdag 18 maart

De leerlingen van het 5de jaar vieren hun
“Laatste 100 dagen”. Zij gaan deze dag niet
op stage.

Van 21 maart tot en met 1 april

De voorrangsgroepen kunnen tijdens deze
periode inschrijven. Contacteer de school
voor meer info.

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

Woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25
maart

Evaluaties.

Donderdag 31 maart

- Digitale, telefonische of fysieke
oudercontacten (uitnodiging volgt nog).
- 5LA gaat naar de fitness.

Vrijdag 1 april

Paasactiviteit: zwemmen in Kempense
Meren of natuurwandeling (brief volgt
nog).

Tot slot brengen we u nog graag op de hoogte van een ouderavond die Stad Turnhout
organiseert.

Met vriendelijke groeten
Directie en leerkrachten

