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HeLi vzw

NIEUWSBRIEF
Vrije Basisschool Kinderpad
12 maart 2021

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.

DROEVIG NIEUWS
De grootvader van Renée (L1) en Aster Claesen (K1) is overleden. Hierbij betuigen wij onze
deelneming aan de familie.

TYPELESSEN
Op maandag 15 maart 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’.

PAASEITJESVERKOOP
De paaseitjesverkoop is voorbij. De verkochte doosjes kunnen opgehaald worden op
de speelplaats van de kleuterschool op donderdag 18 maart tussen 15u40 en
18u00 indien de leerlingen ze zelf niet kunnen meenemen.
Hartelijk dank voor jullie steun.

VERGADERING OUDERRAAD
Op donderdag 18 maart 2021 vergaderen de leden van de Ouderraad om 20u15, online.

MEDISCH ONDERZOEK K1
Het medisch onderzoek voor de kleuters van de 1ste kleuterklas gaat niet door op school maar kan
wel doorgaan op het CLB in Lier. Alle ouders van de kleuters °2017 kregen hiervoor reeds digitaal
een uitnodiging.
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SCHOOLFOTOGRAAF op woensdag 28 april 2021
Omdat er datum vrijgekomen is wegens het wegvallen van een afspraak met een andere school,
heeft de fotograaf ons laten weten dat hij toch nog kan langskomen dit schooljaar. Er worden dus
individuele foto’s en klasfoto’s genomen op woensdag 28 april 2021 . De foto’s zullen in de
buitenlucht genomen worden volgens de huidige veiligheidsvoorschriften.

POP-IT FIDGETS
Blijkbaar zijn de ‘Pop-it fidgets’ een nieuwe hype!
Wij willen er toch op aandringen om deze speelgoedjes
thuis te laten. Er is reeds heel wat ruzie rond geweest op
de speelplaats en blijkbaar zijn er ook al kinderen hun popit fidget kwijtgeraakt. Dus hierbij willen we vragen om
deze speelgoedjes niet meer mee te brengen naar
school!
Zie ook schoolreglement i.v.m. speelgoed.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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