Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
regio Heist-op-den-Berg - Lier vzw

HeLi vzw

NIEUWSBRIEF
Vrije Basisschool Kinderpad
19 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.

PAASEITJESVERKOOP
Wij willen jullie alvast bedanken voor het kopen van onze paaseitjes! Alle bestellingen
zijn meegegeven of opgehaald. Willen jullie zeker nakijken of jullie bestelling klopt?
Zoniet, geef ons dan een seintje.

MONDMASKERPLICHT 5de en 6de leerjaar
De coronacijfers gaan opnieuw de slechte kant uit. Het
onderwijsveld neemt na overleg met virologen zijn
verantwoordelijkheid met enkele nieuwe maatregelen
waaronder een mondmaskerplicht voor de vijfde- en
zesdeklassers.
Vanaf maandag 22 maart 2021 dragen alle leerlingen van het
5de en 6de leerjaar een mondmasker op school.
Mochten er kinderen in de lagere klassen een mondmasker willen dragen, raden we dat zeker niet
af. Gelieve zelf voor een mondmasker te zorgen. Bij vergetelheid kan je eventueel een
reserve verkrijgen op het secretariaat.

KIJKMOMENT voor de instapklas
Op 24 maart 2021 stond op onze kalender een kijkmoment
gepland voor de peuters die mogen instappen na de
paasvakantie. Omdat het nog steeds niet mogelijk is om ouders en
kinderen te ontvangen tijdens de lesuren, zullen de ouders individueel
worden uitgenodigd door juf Nathalie. Van harte welkom!
Zij kunnen dan apart met hun zoon/dochter even komen kennismaken
met de klas en de klasjuf.
We wensen onze instappertjes Gabriël, Cezar, Arthur,Tess, Zjul en Kamiel een mooie tijd in
Kinderpad.
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TYPELESSEN
Op maandag 29 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’.

BEZOEK HHVMI VOOR DE ZESDEKLASSERS
Op vrijdagnamiddag 26 maart a.s. brengen onze leerlingen van het 6de leerjaar een kort bezoekje
aan het H.Hart van Mariainstituut in Berlaar. Zij krijgen een virtuele rondgang door het
schoolgebouw. Er zijn dan geen leerlingen aanwezig vanwege de examens.
Onze zesdeklassers rijden met de fiets. Wie geen fiets bij heeft, kan niet mee!

RAPPORT EN OUDERCONTACT LAGERE SCHOOL
Op woensdag 31 maart krijgen onze leerlingen het lenterapport mee naar huis. Ouders die dat
wensen kunnen bij de klasjuf terecht voor een oudercontact op 30 en 31 maart.
De uitnodiging hiervoor krijgen jullie via mail van de klasjuf.
De gesprekken met telkens één van de ouders zullen in de buitenlucht doorgaan met inachtname
van de nodige veiligheidsmaatregelen. Mondmasker is verplicht. Kinderen komen niet mee
naar het oudercontact.

AFHALEN VAN LEERLINGEN LANGS DE KLEUTERSPEELPLAATS
We kregen de melding dat heel wat scholen in onze omgeving te maken hebben met besmettingen.
Er wordt een verhoogde waakzaamheid gevraagd van alle mensen op onze scholen.
De coronamaatregelen zijn heel belangrijk om besmettingen te voorkomen. Afstand houden is
nog steeds noodzakelijk en ook heel belangrijk. We merken dat er soms heel wat mensen
te dicht bij elkaar aan het poortje wachten om hun kind op te halen. Het is daarom belangrijk dat
eerst de ouders die alleen kleuters komen halen, voorrang krijgen. Zij kunnen de kleutertjes
ophalen vanaf het moment dat de leerkracht de poort losmaakt. Alle ouders die én kleuters én
lagere schoolkinderen ophalen, wachten tot het belsignaal is gegaan.
Zo krijgen we in het gangetje minder mensen die te dicht bij elkaar staan. Alvast bedankt om
hiermee rekening te houden.
Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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