
 

                           Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3  of 
 
 
Volg ons op Instagram: ‘DERINGOV3’ 

 

v z w  V r i j  I n s t i t u u t  v o o r  B u i t e n g e w o o n  O n d e r w i j s  –  w w w . v i b o . b e  
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 

 

B
u

SO
 O

V
2

-O
V

3
  

                                      

 

 

Oud-Turnhout, 22 februari 2023 

 

 

INFORMATIE:  NIEUWSBRIEF 

 

Beste ouders of verantwoordelijke en leerlingen 

 

Met een weekje vakantie in het vooruitzicht geven we u nog graag een belangrijke 

nieuwsbrief mee. 

 

We willen via deze nieuwsbrief een oproep doen. De laatste weken moeten wij als 

schoolteam erg veel tijd steken in het herhalen van ons schoolreglement. Een aantal 

leerlingen hebben het erg moeilijk om zich aan de regels en afspraken van onze school te 

houden. Dit zorgt er voor dat leerkrachten in een aantal klassen regelmatig de lessen 

moeten stil leggen om leerlingen terecht te wijzen. Dit is erg jammer, zeker ook voor de 

vele leerlingen die zich wel aan de regels houden. Een school is een kleine samenleving en 

kan daarom niet zonder regels. Elke leerling die is ingeschreven op een school verklaart 

zich automatisch akkoord met het schoolreglement. We doen daarom een oproep aan 

jullie, de ouders, om indien nodig hierover in gesprek te gaan met uw zoon of dochter. We 

hopen zo dat we na de krokusvakantie in elke klas terug kunnen starten in een aangename 

leeromgeving, waar we ons terug volledig kunnen concentreren op de belangrijke zaken, 

namelijk de opleiding van uw zoon of dochter. 

 

We sommen even de zaken op die de voorbije weken erg moeilijk liepen: 

- Leerlingen komen op tijd. Indien zij 3x op een periode te laat komen, moeten ze 1 uur 

nablijven. 

- Leerlingen verlaten de school niet zonder toestemming. 

- Er wordt niet geruild, gekocht of verkocht op school. 

- Roken en vapen is verboden op het schooldomein. 

  

https://www.facebook.com/VIBO.BUSO.Ov1.2.3/
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Hierbij geven we u het overzicht van de agenda tot en met de paasvakantie.   

Maandag 20 tot vrijdag 24 februari 

 

 
Krokusvakantie 

 
Maandag 27 februari  
 

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

 

Woensdag 1 maart 

 

 
Pedagogische studiedag 

 
Van 13 tot en met 31 maart 

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

 
Vrijdag 17 maart 

 
- De afdeling Bakkerij gaat op bedrijfsbezoek 
naar Zeelandia. 
- 3L gaat op PLOV naar Dierenpark Pakawi in 
Olmen 
 

Woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 
24 maart 

 

 
Evaluaties. 

 
Donderdag 30 maart  

 
Oudercontacten (uitnodiging volgt nog) 
 

 
Vrijdag 31 maart 

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

 
Zaterdag 1 april 

 
BINGO-avond georganiseerd door het 
oudercomité. 
 

Maandag 3 tot en met vrijdag 14 april 

 

Paasvakantie 

Met vriendelijke groeten,  

Directie en leerkrachten. 
 


