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NIEUWSBRIEF
Vrije Basisschool Kinderpad
23 april 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.
WELKOM NIEUWE PEUTERS EN NIEUWE LEERLINGEN LAGERE SCHOOL

We willen onze nieuwe instappertjes: Gabriël, Cezar, Arthur,Tess, Zjul
en Kamiel van harte welkom heten in onze school.
We hopen dat zij zich allemaal heel vlug thuis mogen voelen in Kinderpad

BLIJ NIEUWS

Emile (K2) en Arthur Mols (K0) kregen er nog een broertje bij:
Aster.
Hierbij wensen wij de ouders en de grote broers een dikke
proficiat!
INFOAVOND ZEEKLASSEN 11 MEI 2021

Omdat alle meerdaagse reizen tot en met 16 mei niet mogen doorgaan, is het nog heel onzeker of
de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op maandag 17 mei kunnen vertrekken naar zee.
We wachten de maatregelen af. Daarom verplaatsen wij de infoavond voor de ouders die gepland
stond op dinsdag 27 april naar dinsdag 11 mei .
Van zodra we meer nieuws hebben, laten we het zo vlug mogelijk weten.
WANDELZOEKTOCHT AVEREGTEN 6DE LEERJAAR

Op donderdagnamiddag 29 april rijden onze leerlingen van het 6de leerjaar met de fiets naar de
Averegten in Hallaar. Zij zullen daar een wandelzoektocht doen.
Alle kinderen brengen dus fiets en fluohesje mee!
WANDELZOEKTOCHT KRUISKENSBERG 5DE LEERJAAR

Op donderdagnamiddag 29 april rijden onze vijfdeklassers met de fiets naar Kruiskensberg waar
zij ook een wandelzoektocht zullen doen. Dus zeker fiets + fluohesje meebrengen!
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TYPELESSEN LAATSTE LES

Op maandag 3 mei 2021 blijven de kinderen, die zich hebben ingeschreven
voor de laatste les van de cursus Let’s Typ, op school. De les start om 16u00
in de leraarskamer van onze school. Kinderen mogen opgehaald
worden om 16u45. Breng een extra stuk fruit of koek mee als ‘vieruurtje’.

KIJKMOMENT PEUTERKLAS
Op woensdag 5 mei 2021 stond op onze kalender een
kijkmoment gepland voor de peuters die mogen instappen op 17
mei 2021 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 hen een mooie tijd in Kinderpad

Het schoolteam KINDERPAD
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