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Beste ouders en leerlingen,
In onze wekelijkse nieuwsbrief houden we jullie heel graag op de hoogte van alle nieuwtjes van
onze school KINDERPAD. Jullie kunnen deze nieuwsbrief ook raadplegen op de website van de
school www.kinderpad.be. We willen jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk
dank.
WERKEN PARKEERPLAATSEN TEGENOVER DE KERK

Wees aandachtig, op donderdag 17 december zijn er door de gemeente werken gepland aan
de parkeerplaatsen tegenover de kerk. In- en uitgang van de school en parkeerplaatsen tegenover
de parochiezaal kunnen gebruikt worden.
EEN BIJZONDERE KERST OP SCHOOL

Woensdag 16 december staat in het teken van Kerstmis. Om al in
kerstsfeer te komen, mogen onze kinderen verkleed als kerstman of
kerstvrouw naar school komen. Onze leerlingen en het ganse schoolteam
wensen jullie alvast een bijzondere, mooie kerst toe. Benieuwd? Kijk dan
volgende week vrijdag even naar onze website van de school
www.kinderpad.be

WINTERWANDELING EN AFSLUITEN VAN HET EERSTE TRIMESTER

Op vrijdag 18 december sluiten we het eerste trimester af. Bij droog weer gaan onze leerlingen
van de lagere school in de voormiddag per graad in het kader van onze Flitscampagne een
winterwandeling maken langs de straten in Bevel. Bij aankomst in de school krijgen ze een warme
tas tomatensoep.
Zorg voor aangepaste warme kledij en stevige wandelschoenen want we zijn de ganse voormiddag
buiten. Wie een kerstmuts of kersttrui heeft, mag die zeker aandoen.
In de namiddag zingen we met z’n allen nog kerstliederen rond de kerstboom op de speelplaats
om het jaar 2020 af te sluiten.
Ook onze kleuters zullen vrijdag feesten. In de voormiddag krijgen ook zij een warme tas
tomatensoep.
HERINNERING SCHOOLREKENING SEPTEMBER-OKTOBER

Onze leerlingen kregen een herinnering voor de eerste schoolrekening mee naar huis. Beste
ouders, gelieve deze rekening zo spoedig mogelijk te betalen a.u.b. Hartelijk dank.
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VAKANTIE IN RODE ZONE TIJDENS DE KERSTVAKANTIE

We wensen onze leerlingen een fijne kerstvakantie toe. We willen benadrukken dat leerlingen en
ouders die vakantie nemen in het buitenland en terugkomen uit een rode zone, 10 dagen in
quarantaine moeten bij terugkomst. Daarna volgt er nog een periode van 4 dagen verhoogde
waakzaamheid. We kunnen niet controleren wie uit een rode zone terugkeert van vakantie maar
we rekenen op de eerlijkheid van onze ouders omwille van de gezondheid van ieder van ons. We
willen heel graag in januari met elke leerling(e) weer aan de slag kunnen gaan.
TYPELESSEN

Op maandag 4 januari 2021 blijven de kinderen, die zich hebben ingeschreven
voor de cursus Let’s Typ, op school. De les start om 16u00 in de leraarskamer
van onze school.
Breng een extra stuk fruit of koek mee als ‘vieruurtje’

KOEKENDOOSJES

Er blijven de laatste weken weer heel wat koekendoosjes zonder naam liggen op school. Beste
ouders, mogen we vragen om alle doosjes te voorzien van de naam van jullie zoon/dochter. Alvast
bedankt.
KERSTVAKANTIE

Onze school zal wegens de kerstvakantie gesloten zijn vanaf 19 december tot 4 januari
2021. Heel graag tot in het nieuwe jaar.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 8 januari 2021.
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