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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.
VERLENGING AFWEZIGHEDEN LEERKRACHTEN

Na de krokusvakantie mogen juf Tania en juf Evelien nog niet opnieuw starten wegens verhoogd
risico bij besmetting van Covid-19. Juf Jess (K1) en juf Myrthe (L1) blijven nog een tijdje bij ons.
WELKOM NIEUWE INSTAPPERS

Op maandag 22 februari mogen Noor en Jull voor de allereerste keer
naar onze school komen. We heten hen beiden van harte welkom in
Kinderpad en hopen dat zij zich heel vlug mogen thuisvoelen in hun
klasgroepje.
DROEVIG NIEUWS

Deze week moesten Loes (L4) en Nell (L2) afscheid nemen van hun overgrootvader. We bieden
Loes en Nell en hun familie onze oprechte deelneming aan. We wensen hen veel sterkte toe.
IN HET BUITENLAND TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE

We wensen onze leerlingen een fijne krokusvakantie toe.
Wat moet ik doen als ik naar het buitenland geweest ben?:
Zie website: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
- Verbleef je langer dan 48u in het buitenland
- of keer je terug met het vliegtuig, boot, trein of bus vanuit het buitenland naar België?
Vul het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48uur voor je aankomst in België in daarna zal
u indien nodig verder gecontacteerd worden.
We kunnen niet controleren wie uit het buitenland terugkeert maar we rekenen op de eerlijkheid
van onze ouders omwille van de gezondheid van ieder van ons. We willen heel graag na de
krokusvakantie met elke leerling(e) weer aan de slag kunnen gaan.
KROKUSVAKANTIE

Onze school zal gesloten zijn van 15 februari tot en 19 februari wegens krokusvakantie.
Weekendgroeten vanwege schoolteam KINDERPAD
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