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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 raadplegen op de website van de school
www.kinderpad.be of kunnen deze ontvangen via mail. Er zullen geen papieren versies meer
uitgedeeld worden. Omdat wij jullie op de hoogte willen houden van belangrijke info, willen we
jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk dank.
DROEVIG NIEUWS
We kregen het droevige nieuws dat de grootmoeder van Maxe Van Grootel (L5) deze week is
overleden. Ook de moeder van onze oud-collega juf Chris Peeters is overleden.
We willen onze oprechte deelneming betuigen en de familie veel sterkte toewensen.
WEEK VAN HET VERKEER
Op maandag 14 september start de week van de mobiliteit. We zetten die week in op de
fietsbehendigheid van onze leerlingen. Net zoals de voorbije schooljaren plaatsen we een
fietsparcours op de speelplaats van de lagere school. Tijdens de lessen bewegingsopvoeding
kunnen de kinderen hun fietsvaardigheden oefenen. Kleuters mogen hun (loop)fietsje (geen steps)
meebrengen.
Onze leerlingen mogen hun fiets meebrengen naar school op :
- maandag : L1, K1 (juf Tania) ,K2, L4, L5, L6
- dinsdag : L2, K1 (juf Tania), K3, L3, L6, L4
- woensdag : lagere school op wieltjes (step, rolschaatsen/inline skates, fiets)
- donderdag : L3, KO (juf Nathalie), K2, L5
DAG VAN DE SPORTCLUB - SPORTDAG
Op woensdag 16 september is het de ‘Dag van de Sportclub’. Alle kinderen mogen dan in hun
favoriete sportkledij naar school komen. De leerlingen van de lagere school mogen ook hun step,
rolschaatsen of inlineskates meebrengen. Tijdens de sportdag blijven de kinderen in hun eigen
klasgroep en bij hun eigen juf.
STRAPDAG 18 september 2020
Als afsluiter van de week van het verkeer nemen we deel aan
STRAPDAG. Wij willen alle kinderen en ook de ouders aanmoedingen
om zeker te voet of op wieltjes ( gocart, step, rollerskates, fiets,
hoverboard) naar school te komen. Omdat we het een leuk idee vinden
om die dag in groep op school aan te komen, zijn er weer op
verschillende plaatsen in Bevel verzamelpunten. Om 8u20 wordt er dan in groep naar school
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gefietst of gewandeld. Kinderen die op wieltjes komen, kunnen aansluiten op volgende
verzamelpunten :
- Hoek Rooiestraat
- Frituur Kievit
- Hoek Itegemsesteenweg/Heikant
Kinderen die te voet komen, kunnen verzamelen aan de kinderopvang of op de parking aan de
kerk. Om er een leuke dag van te maken , mogen jullie jezelf of jullie fiets mooi maken. Wij hopen
er samen op die manier een leuke STRAPDAG van te maken.
VERKEERSPROJECT ‘AYA’ KLEUTERSCHOOL
Volgende week komt AYA op school weer aan bod. Verkeerseducatie begint al in
de kleuterschool, voor veel kleuters is de start van de schoolcarrière het moment
waarop ze dagelijks met het verkeer te maken krijgen. Kleuters zijn op
schoolleeftijd ook motorisch voldoende ontwikkeld om een korte afstand tot aan
de school te stappen maar het ontbreekt hen vaak nog aan de noodzakelijke
verkeerskennis of de nodige inzichten. De kleuters leren de basis van de
verkeersvaardigheden en de gevaren die schuilen in het verkeer. Vaardigheden zoals de stoeprand
is de stoprand en oversteken via een zebrapad komen aan bod. De leerkrachten worden hierbij
geholpen door Aya, een speelpop die het de kleuters op een heel duidelijke manier helpt verstaan.
WAFELVERKOOP
Wij organiseren naar jaarlijkse gewoonte weer een WAFELVERKOOP op
school. Er zijn vanillewafels, wafels met chocolade of frangipanes te
verkrijgen aan 6 euro per doos. We bezorgen aan alle oudste kinderen (per
gezin) een bestelformulier + omslag. Indien jullie een bestelling willen
plaatsen, gelieve het bestelformulier en het gepaste geld in deze omslag te
bezorgen aan de klasjuf. De bestellingen kunnen afgegeven worden tot en met 23 september.
Alvast bedankt.
COVID-19 NIEUWS : WAT TE DOEN BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN ?
Omdat we heel wat vragen krijgen of een kind wel/niet naar school mag komen bij bepaalde
ziektesymptomen, staat er vanaf vandaag een ‘BESLISBOOM COVID-19’ voor zowel kleuters als
lagere schoolkinderen op onze website www.kinderpad.be
Het is een instrument van de Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Jeudgezondheidszorg dat
alle scholen hanteren wanneer kinderen onder de 12 jaar bepaalde ziekteverschijnselen hebben.
Indien je twijfelt, aarzel niet om contact op te nemen met de directie of het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding op het nummer 03/480 80 18. (tijdens de werkweek)
Indien je zoon/dochter van de lagere school ziek is (ook als het niet om Covid-19 gaat),
vragen we om bij meer dan 2 dagen afwezigheid de boeken/werkschriften te komen
halen op school. Dit kan na afspraak via mail met de klasjuf of na telefonisch contact
met de directie. (03/385.04.79)
Mooi weekend,
Het schoolteam
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