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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
Camille ( K3) en Féline (K1) moesten afscheid nemen van hun overgrootmoeder.
De
overgrootmoeder van Maxe (L5) langs mama’s zijde, is deze week ook overleden. We willen hen
onze oprechte deelneming betuigen en de families veel sterkte toewensen.
JAARLIJKSE EVACUATIEOEFENING
Normaal gezien zouden onze leerlingen op vrijdag 25 september een gezamelijke
evacuatieoefening houden.
In coronatijden hebben we deze jaarlijkse activiteit moeten
aangepassen. De kinderen zullen eerst in de klas uitleg krijgen over ‘wat te doen bij brand’ en
nadien per klas een evacuatieoefening houden.
Het is heel belangrijk dat onze leerlingen weten op welke wanneer ze veilig en op een vlugge
manier de klas kunnen verlaten.
FLUOHESJES
Beste ouders, mogen we vragen om jullie kleuters en lagere schoolkinderen elke dag met een
fluohesje naar school te laten gaan. Soms maken leerkrachten kleine wandelingen/uitstappen en
door het dragen van een fluohesje zijn kinderen beter zichtbaar in het verkeer.
We maken er met z’n allen een goede gewoonte van want we willen toch graag GEZIEN worden.
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.
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KOEKENDOOSJES
Mogen we vragen aan de ouders van onze kleuters om de papiertjes thuis van de koekjes te doen
wanneer ze in een koekendoosje mee naar school worden gegeven. Alvast bedankt.
Koekjes die uitgedeeld worden aan andere leerlingen moeten dan weer wel voorverpakt zijn.
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)
TYPELESSEN OP MAANDAG VAN 16.00 UUR TOT 17.30 UUR ingeschreven leerlingen

September
Les 1

28

Oktober
Les 2

12

Les 3

26

Januari
Les 6

4

Les 7

18

November
Les 4

Februari
Les 8

1

23

December
Les 5

7

Maart
Les 9

1

Les 10

15

Les 11

29

Deze typelessen starten op maandag 28 september om 16u00.
Alle leerlingen die zich hiervoor hebben ingeschreven, blijven die dag op school en brengen een
vieruurtje mee.
Ze kunnen tussen 15u25 en 15u40 even pauze nemen en al beginnen aan hun huistaken.
Nadien starten de lessen stipt om 16u00 in de leraarskamer van onze school. We wensen onze
kinderen veel succes.
CHIRONIEUWS
Zondag, 20 september a.s., is het startdag van Chiro Bevel. Alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar
zijn welkom van 14u tot 17u.
Mooi weekend,
Het schoolteam
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