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Oud-Turnhout, 21 december 2022 

 

INFORMATIE:  NIEUWSBRIEF 

 

Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen 

 

De laatste nieuwsbrief van 2022! Het jaar van onze verhuis en intrek in de nieuwbouw. Na 

wat aanpassingstijd en enkele kleine bijsturingen voelen we ons al helemaal thuis op onze 

nieuwe locatie. 

Via deze nieuwsbrief willen we het 

gebruik van elektrische steps onder de 

aandacht brengen. We merken dat een 

aantal leerlingen hiervan gebruik maken 

hoewel zij nog geen 16 jaar zijn. De 

minimumleeftijd is wettelijk bepaald op 

16 jaar en het is verboden om passagiers 

mee te nemen op een elektrische step. 

Indien uw zoon of dochter een ongeval 

meemaakt terwijl hij of zij een elektrische 

step bestuurt en niet in regel is met de wetgeving zal de (school)verzekering ook niet 

tussen komen. Mogen we aan u als ouder vragen om dit zeker op te volgen. Bedankt! 

 

Ook dit jaar heeft onze 

school weer 

meegewerkt aan de 

Wintertuin op de 

Markt in Turnhout. De 

viooltjes zijn 

opgekweekt in onze 

afdeling Tuinbouw en 

de houten dieren zijn 

gemaakt door de leerlingen en leerkrachten van Hout. Het is echt de moeite om eens een 

kijkje te gaan nemen! Je kan de Wintertuin bezoeken tot en met 8 januari 2023. 

https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3/
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Hierbij geven we u het (korte) overzicht voor de maand januari.   

Maandag 26 december 2022 tot vrijdag 6 
januari 2023 

 

 
Kerstvakantie. 

Maandag 30 januari 2023 

 

 
Facultatieve verlofdag. 

 

 

We wensen jullie gezellige kerstdagen en een gelukkig 2023! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten. 
 


