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NIEUWSBRIEF
Vrije Basisschool Kinderpad
29 januari 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 INSTAPPERS

Op maandag 1 februari mogen Sam en Lexie voor de allereerste keer
naar onze school komen. We heten hen beiden van harte welkom in
Kinderpad en hopen dat zij zich heel vlug mogen thuisvoelen in hun
klasgroepje.

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.
TYPELESSEN

Op maandag 1 februari 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’.

SCHOOLFOTOGRAAF – LATERE DATUM

Op woensdag 24 februari 2021 kwam in normale omstandigheden de schoolfotograaf langs. Indien
de coronamaatregelen het toelaten, zullen er in de maand mei enkel klasfoto’s gemaakt worden
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WAT TE DOEN BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN? AANPASSINGEN BESLISBOOM COCID -19 vanaf
25 JANUARI 2021

Op onze website www.kinderpad.be staat een aangepaste ‘BESLISBOOM COVID-19’ voor zowel
kleuters als lagere schoolkinderen.
Het is een instrument van de Vlaamse Wetenschappelijk Vereniging voor Jeudgezondheidszorg dat
alle scholen hanteren wanneer kinderen onder de 12 jaar bepaalde ziekteverschijnselen hebben.
Indien je twijfelt, aarzel niet om contact op te nemen met de directie of het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding op het nummer 03/480 80 18. (tijdens de werkweek)
Indien je zoon/dochter van de lagere school ziek is (ook als het niet om Covid-19 gaat),
vragen we om bij meer dan 2 dagen afwezigheid de boeken/werkschriften te komen
halen op school. Dit kan na afspraak via mail met de klasjuf of na telefonisch contact
met de directie. (03/385.04.79)

CARNAVAL OP SCHOOL

Op woensdag 10 februari vieren we carnaval op school. Wegens
de coronamaatregelen kunnen we geen optocht door de straten
organiseren zoals de voorbije schooljaren. Toch gaan we met alle
kleuters en leerlingen van de lagere school iets leuks doen rond
‘carnaval’. Alle kleuters en lagere schoolkinderen mogen verkleed naar
school komen. De jongste kleuters dragen liefst geen pak uit één stuk
omdat dit erg onhandig is bij toiletbezoek.
In de loop van de voormiddag krijgen onze kinderen nog iets
voorverpakt lekkers van onze ouderraad. Dankjewel leden van de
ouderraad.

SCHAATSEN LAGERE SCHOOL- GEANNULEERD

Op vrijdag 12 februari zouden onze leerlingen van de lagere school gaan schaatsen in Herentals.
Wegens de coronamaatregelen werd deze activiteit geannuleerd.

KROKUSVAKANTIE

Onze school zal gesloten zijn van 15 februari tot en 19 februari wegens krokusvakantie.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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