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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.

VERLENGDE PAASVAKANTIE voor KLEUTERSCHOOL EN LAGERE SCHOOL
Na de communicatie van gisteren, moeten we onze berichtgeving opnieuw aanpassen. Ook onze
kleuterschool gaat volgende week dicht. We sluiten onze schoolpoorten voor alle kleuters en kinderen
van de lagere school.
Ouders die een aanvraag nodig hebben voor een verlofaanvraag voor opvang van een kind
ingevolgde de sluiting van de school wegens een coronamaatregel, sturen een mailtje naar
directie@kinderpad.be. We bezorgen u het ingevulde formulier digitaal nog terug.
Ouders die verwittigd hebben dat ze noodopvang nodig hebben voor zoon/dochter, kunnen terecht
in de gemeentelijke kinderopvang ‘Dolfijn’ locatie Bevel. We geven onze ontvangen gegevens door aan
hen. De gemeentelijke kinderopvang is geopend van 7u00 tot 18u00. Mocht u nog vragen hebben
i.v.m. de noodopvang, kan u terecht bij de gemeentelijke kinderopvang via mail:
kinderopvang@nijlen.be

TYPELESSEN
Op maandag 29 maart 2021 kunnen de lessen Let’s Typ, niet doorgaan
wegens sluting van onze school.
De volgende les is gepland voor 19 april. De les start om 16u00 in de
leraarskamer van onze school.
Breng een extra stuk fruit of koek mee als ‘vieruurtje’.

RAPPORTEN - OUDERCONTACTEN LAGERE SCHOOL 30 en 31 maart
Onze leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun lenterapport mee naar huis. Proficiat jongens
en meisjes voor jullie inzet in deze rare tijden. Geniet van de extra vrije tijd en na de vakantie vliegen
we er terug in.
De geplande oudercontacten voor de leerlingen van de lagere school zullen ONLINE doorgaan
zoals afgesproken met de klasjuf.
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ZWEMMEN 4de LEERJAAR – geannuleerd
De zwemles voor de leerlingen van het 4de leerjaar kan niet meer
doorgaan wegens de extra week vakantie.

SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 21 april komt de schoolfotograaf langs. De foto’s zullen
in de buitenlucht genomen worden met inachtname van de nodige
veiligheidsmaatregelen.
Er worden klasfoto’s en individuele foto’s genomen. Er worden ook
pasfoto’s getrokken van onze zesdeklassers.

VERKEERSPARK VOOR 5DE EN 6DE LEERJAAR
Op donderdag 22 april rijden de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar met de fiets naar het
verkeerspark in Berlaar. Alle leerlingen brengen dan dus hun fiets mee naar school!
Niet vergeten! Onze leerlingen van het 5de leerjaar vertrekken stipt om 8u15 aan de
schoolpoort.

MOOIE DAG
Op 3 april 2021 stappen de ouders van Esteban (K3) in het
huwelijksbootje. We wensen hen van harte proficiat.

PAASVAKANTIE
Onze school zal gesloten zijn van 29 maart
tot en met 18 april 2021 wegens de
paasvakantie.
We wensen onze leerlingen en hun ouders een
zalige Pasen, een deugddoende, ontspannende
tijd toe en heel veel lekkers van de paasklokken
of de paashaas.
We zien onze leerlingen heel graag terug op
maandag 19 april 2021.

Het schoolteam KINDERPAD
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