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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.
CORONAMAATREGELEN: LAGERE SCHOLEN NOG STEEDS IN CODE ORANJE

Vanaf de herfstvakantie zijn alle scholen van fase geel naar fase oranje overgestapt. Voor onze
school veranderde onze werking niet veel omdat we al vanaf september heel wat maatregelen
van code oranje toegepast hebben. Er zijn dus nog geen versoepelingen in het vooruitzicht.
Nog even de belangrijkste maatregelen op een rijtje:
- Afstand houden
- Handhygiëne strikt naleven
- mondmasker verplicht voor leerkrachten en ouders bij het brengen en ophalen van de leerlingen
- Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school.
- Extra-murosactiviteiten (ééndaagse en meerdaagse uitstappen) worden opgeschort.
- Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos georganiseerd. Enkel bijeenkomsten
die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige
veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.
- Oudercontacten organiseren we digitaal
- Inschrijvingen gebeuren nog steeds digitaal of op afspraak na de schooluren.

COMPLIMENTENDAG

Op maandag 1 maart is het complimentendag. Wat een leuk gevoel als we iemand een
complimentje geven, nog leuker om er zelf ééntje te krijgen.

TYPELESSEN

Op maandag 1 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’.

_____________________________________________________________________________________________________
Vrije Basisschool Kinderpad – Kinderpad 1 , 2560 Bevel - directie@kinderpad.be – www.kinderpad.be
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen HeLi vzw - Nooitrust 4, 2390 Malle
BE0448.528.592
www.kobavzw.be
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

WILGENHUT voor onze leerlingen

Wat een leuke verrassing was het voor onze kinderen! Enkele leden van de ouderraad maakten
tijdens de krokusvakantie een wilgenhut op ons graspleintje. Daar gaan onze leerlingen nog jaren
plezier aan beleven. Hartelijk dank voor het toffe initiatief en al het gedane werk.
PAASEITJESVERKOOP 1 – 12 maart 2021

Wij organiseren een PAASEITJESVERKOOP op school. Een luxe doosje met
overheerlijke pure, witte- & melkchocolade eitjes met hazelnootvulling,
vanillesmaakvulling,
pistahesmaakvulling,
aardbei-smaakvulling,
banaanvulling, … in verpakkingen van 250 g of 500 g.
We bezorgen 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 12 maart. Levering in de week van
15-19 maart. Alvast hartelijk dank.
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Op woensdag 10 maart 2021 zal onze school gesloten zijn wegens een pedagogische
studiedag voor onze leerkrachten.
OPROEP : WE ZORGEN MEE VOOR DE VEILIGHEID VAN ONZE LEERLINGEN

De veiligheid van onze kinderen in en rond onze school is een absolute prioriteit.
Vanaf september 2020 werd de straat Kinderpad een ‘schoolstraat’. Dit betekent dat er GEEN
auto’s deze straat mogen inrijden tussen 8u15 en 8u45, tussen 15u15 en 15u45 (op
woensdag tussen 12u00 en 12u30) voor het brengen en ophalen van leerlingen.
We merken dat er nog steeds ouders zijn die dit verbodsbord negeren en zo de veiligheid van onze
kinderen in gevaar brengen bij het begin en einde van de schooldag.
Mogen we vragen, beste ouders om jullie auto te parkeren op de parking van de parochiezaal en
langs het poortje van de kleuterschool de school binnen te komen en uw kinderen op te halen.
Alvast hartelijk dank hiervoor.
RENOVATIEWERKEN KLEUTERBLOK

Tijdens de krokusvakantie werden de laatste werken aangevat. De muurtjes onder de ramen van
de kleuterklassen langs de speelplaats werden afgebroken en volledig nieuw gemetseld. De muur
werd ook geïsoleerd. Deze week werden de venstertabletten in de verschillende kleuterklasjes nog
gelegd en werd het nieuwe wasmeubel voor de kleuters voorzien van een kraan met warm water.
De renovatiewerken zijn nu volledig klaar!
De schilderwerken in de kleuterberging gebeuren later.
GEVONDEN VOORWERPEN – ZONDER NAAM

We vinden regelmatig doosjes zonder naam. Beste ouders, willen jullie de namen van jullie
zoon/dochter voorzien op brooddozen, drankbussen, handschoenen, sjaals, jassen, …. Zo kunnen
we gevonden voorwerpen gemakkelijker aan de eigenaars bezorgen. Hartelijk dank.
Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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