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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 raadplegen op de website van de school
www.kinderpad.be of kunnen deze ontvangen via mail. Er zullen geen papieren versies meer
uitgedeeld worden. Omdat wij jullie op de hoogte willen houden van belangrijke info, willen we
jullie vragen om deze wekelijks aandachtig te lezen. Hartelijk dank.
DROEVIG NIEUWS
De overgrootmoeder van Febe Schoofs (L4) en de overgrootvader van Noor Van Mechelen (L6)
zijn overleden. We bieden hen en hun familie onze oprechte deelneming aan.

THEATERNIEUWS
Op dinsdag 6 oktober gaan onze kleuters van 2de en 3de kleuterklas met de bus naar de
schoolvoorstelling ‘ De Kleine Draak’ in CC Liers Cultuurcentrum ‘ De Mol’ om 10u00. De kleuters
zijn tegen de middag terug op school. Deze uitstap wordt verrekend op de schoolrekening van
sept-okt.
Op dinsdag 6 oktober gaan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar met de bus naar de
Zwaneberg in Heist-op-den-Berg voor de filmvoorstelling ‘ De club van de lelijke kinderen’. De
voorstelling eindigt omstreeks 15u00 in Heist-op-den-Berg. Onze leerlingen zijn misschien iets
later terug op school. Deze filmvoorstelling wordt verrekend op de schoolrekening van sept-okt.

SCHOOLPOORT WIJZIGING
Onze schoolpoort gaat om 8u15 open. Vanaf 8u15 is er ook toezicht op de speelplaatsen.
Mogen we vragen, beste ouders om de kinderen niet voor 8u15 naar school te sturen omwille van
hun veiligheid.
Vanaf 8u30 staat er een leerkracht of de wijkagent om de kinderen over te steken op straat.
Vanaf dinsdag 6 oktober zullen we de grijze poort aan de straatkant terug openzetten vanaf
8u15. We hebben gemerkt dat dit voor onze fietsers en voetgangers een veiligere manier is om de
school binnen te komen.
Ook bij het verlaten van onze school mogen de kinderen die zelfstandig te voet komen
langs de grijze poort de school verlaten en niet meer langs de groene schuifpoort. Zij
sluiten gewoon aan achter de rij van de fietsers.
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FLUOHESJES
We vragen aan onze leerlingen om steeds een fluohesje te dragen. Nu de dagen terug
donkerder worden, willen wij toch allemaal dat onze kinderen GRAAG GEZIEN worden. Wie geen
fluohesje heeft, mag er één vragen op het secretariaat van onze school. Alvast bedankt!

VERLOFDAG
Op maandag 5 oktober a.s. is onze school gesloten wegens
een LOKALE VERLOFDAG.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 14 oktober 2020 hebben de leerlingen een dagje vrij wegens een pedagogische
studiedag voor onze leerkrachten. Kinderen die opvang nodig hebben, kunnen terecht bij de
gemeentelijke kinderopvang Dolfijn.

PLAATSELIJK COMITE
Op maandag 5 otober 2020 om 20u00 vergaderen de leden van het Plaatselijk Comité in de
refter van onze school.

COVID-19 NIEUWS : WAT TE DOEN BIJ ZIEKTEVERSCHIJNSELEN ?
Omdat we heel wat vragen blijven krijgen of een kind wel/niet naar school mag komen bij bepaalde
ziektesymptomen herhalen we nog even wat er vorige week al in de nieuwsbrief stond.
Op onze website www.kinderpad.be staat er een ‘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)
Mooi weekend,
Het schoolteam
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