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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. We willen jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk
dank.
EXTRA MAATREGELEN

Om de scholen te kunnen open houden tot aan de paasvakantie én het risico op besmettingen
maximaal te beperken, legt minister Ben Weyts, na overleg met de ministers van Onderwijs van
de andere gemeenschappen, een aantal extra maatregelen op voor de komende twee weken
voor alle onderwijsniveaus (ook kleuteronderwijs) . Die maatregelen gaan onmiddellijk
(maandag 22 maart) in.
•

Vergaderingen, oudercontacten mogen alleen digitaal plaatsvinden, niet
fysiek.

•

Fysieke inschrijvingen zijn niet toegelaten.
Externen zijn niet toegelaten voor schoolbezoeken – dus geen
bubbelbezoeken ook niet voor ouders met verminderde toegang tot digitale
alternatieven.
Enkel essentiële derden zijn toegelaten.

•

De extramurosdaguitstappen die in code oranje terug mogelijk zijn sinds 15

•
•

maart, kunnen alleen buiten in de openlucht plaatsvinden én met de eigen
klasgroep.
•

Leerlingen/ kleuters eten niet meer samen in de refter. Zij eten hun lunch
in open lucht of in de eigen klas/apart lokaal.

•

Vermijd collectief vervoer en vraag aan de leerlingen om zoveel mogelijk
met eigen vervoer naar school te komen (stappen, fietsen, auto …)

•

Organiseer speeltijden gescheiden of alternerend

•
•

Mondmaskerplicht voor leerlingen van 5 en 6
Verder blijven de maatregelen rond afstand houden, ventileren, handhygiëne
en mondmaskers waar verplicht, onverkort gelden.

We zijn extra waakzaam bij symptomen van ziekte. Als je kind ziek is, raadpleeg dan de dokter.
Bij afwezigheid, gelieve de school onmiddellijk te verwittigen.
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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’.

OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL 30 en 31 maart

De geplande oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school zullen wegens de verstrengde
maatregelen enkel ONLINE doorgaan.

ZWEMMEN 4de LEERJAAR kan voorlopig nog steeds doorgaan

Op woensdag 31 maart gaan onze leerlingen van het 4de
leerjaar zwemmen in het zwembad van Herentals. Zij
vertrekken aan de school met de bus en zwemmen tot 11u30.
Naargelang het drukke verkeer verwachten wij hen rond
12u30 terug op school.
Vergeet jullie zwemgerief niet mee te brengen.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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