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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.. Omdat wij jullie op de hoogte willen houden van belangrijke info, willen
we jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk dank.
NIEUWS 3DE KLEUTERKLAS

Juf Hilde Bos zal afwezig zijn tot aan de herfstvakantie. We wensen haar een spoedig herstel. Zij
wordt vervangen door juf Natascha.
MOOIMAKERS - WEEK VAN HET AFVAL

Onze werkgroep ‘milieu op school’ zet zich in om onze leerlingen milieubewust te maken. Vorig
schooljaar deden onze leerlingen al verschillende activiteiten hierrond. Onze school werd hiervoor
beloond met een cheque ter waarde van 375 euro. Proficiat jongens en meisjes!
Ook dit jaar staan er weer activiteiten op onze kalender. We leggen deze maand de focus op
‘sorteren van afval’. We sorteren al jaren het afval op onze school maar af en toe moeten we toch
nog ingrijpen. Om onze leerlingen nog eens onder te dompelen in de wereld van het afval,
organiseren zij op vrijdag 23 oktober een gezamenlijk milieumoment op school.
Ook benieuwd wat en hoeveel afval er in onze vuilbakken zit? En of ze correct kunnen sorteren?
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 23 oktober 2020 is het de ‘Dag van de
Jeugdbeweging’. Alle leerlingen van de lagere school
mogen op die dag in kledij van hun jeugdbeweging naar
school komen.

KIJKMOMENT PEUTERKLAS
Op 28 oktober 2020 is er een kijkmoment voor onze instappertjes
na de herfstvakantie. Omdat het niet mogelijk is om ouders en
kinderen te ontvangen tijdens de lesuren, worden de ouders
individueel uitgenodigd door juf Nathalie.
Zij kunnen dan apart met hun zoon/dochter even komen kennismaken
met de klas en de klasjuf. We wensen hen een mooie tijd in Kinderpad.
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NIEUWJAARSBRIEVEN

Mogen we vragen, beste ouders, om het bestelformulier voor de nieuwsjaarbrieven ten laatste
op donderdag 29 oktober 2020 te bezorgen aan de klasjuf a.u.b. Dan kunnen we deze tijdig
bestellen.
MEDISCHE ONDERZOEKEN 4DE EN 6DE LEERJAAR

Onze leerlingen van het 4de en 6de leerjaar krijgen nog een extra brief mee met info vanuit het
Centrum voor leerlingenbegeleiding ( CLB) i.v.m. de medische onderzoeken.
OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL

Omdat onze ouders van de kleuters waarschijnlijk heel benieuwd zijn hoe hun zoon/dochter het in
de klas doet, organiseren de kleuterleidsters van K1 en K2 een oudercontact de laatste week
voor de herfstvakantie. (27 – 28 - 29 oktober) Elke ouder ontvangt een uitnodiging hiervoor
van de klasjuf en een vragenlijst. Deze vragenlijst wordt ook door de klasleerkracht ingevuld.
Tijdens het oudergesprek wordt deze lijst gebruikt als aanknooppunt voor het gesprek. Van harte
welkom coronaproof gewijs.
Juf Hilde Bos zal na de herfstvakantie een oudercontact organiseren.
COVID-19 NIEUWS : WAT TE DOEN BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN ?
Omdat we heel wat vragen blijven krijgen of een kind wel/niet naar school mag komen bij bepaalde
ziektesymptomen herhalen we nog even wat er vorige week al in de nieuwsbrief stond.
Op onze website www.kinderpad.be staat er een ‘BESLISBOOM COVID-19’ voor zowel kleuters als
lagere schoolkinderen.
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 vanwege het schoolteam
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