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20 november 2020

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.
WELKOM NIEUWE KLEUTERS

Wij heten onze nieuwe instappertjes: Hanne-Liëllle, Elias, Bas en Muhammad van harte welkom.
We hopen dat zij zich heel vlug thuis voelen tussen hun leeftijdsgenootjes. We wensen hen een
vreugdevolle tijd toe in Kinderpad.
BLIJ NIEUWS

Anida (3de leerjaar) en Liza ( 3de kleuterklas) werden grote zus van Nora. Van harte proficiat aan
de gelukkige ouders.
DROEVIG NIEUWS

Wij vernamen het overlijden van de grootmoeder van Finn De Bakker (1ste leerjaar) .
Ook Finn Op de Beeck ( 2de leerjaar) moest afscheid nemen van haar overgrootvader. We bieden
beide families onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.
RENOVATIEWERKEN KLEUTERBLOK

Volgende week (van 23 tot 27 november) worden alle radiatoren in onze kleuterblok vervangen.
Voor de veiligheid van onze kinderen verhuizen we voor één week de kleuterwerking van K2 ( juf
Hilde en juf Caro) en K3 ( juf Hilde Bos) naar de parochiezaal.
De kleuters van juf Nathalie en juf Jess krijgen les in de refter van de lagere school zolang de
werken nog duren.
De zonnescreens werden deze week gehangen. Volgende week zal de sanitaire blok verder
afgewerkt worden en er komen nog nieuwe ramen in de kleuterberging.
Als alles vlot verloopt, kunnen de kleuters weer vlug in hun eigen klasje zitten.
TYPELESSEN

Op maandag 23 november 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.
Vergeet geen extra stuk fruit of koek mee te brengen als ‘vieruurtje’.
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SCHOOLREKENING SEPTEMBER-OKTOBER

Onze leerlingen kregen deze week de eerste schoolrekening mee naar huis. Beste ouders, gelieve
deze rekening voor de periode van september - oktober te betalen voor 4 december 2020.
Hartelijk dank.

VOORSTELLING ‘ DE RING VAN SINTERKLAAS’ - ANNULATIE

De voorstelling ‘De ring van Sinterklaas’ voor de kleuters en leerlingen van de eerste graad, die
gepland stond op 25 november, werd geannuleerd wegens de strengere coronamaatregelen.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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