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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.

TYPELESSEN
Op maandag 3 mei 2021 blijven de kinderen, die zich hebben ingeschreven
voor de test van de cursus Let’s Typ, op school. De test start om 16u00 in de
leraarskamer van onze school. Kinderen mogen opgehaald worden om
16u45. We wensen jullie veel succes met de test.
Jullie mogen een extra stuk fruit of koek meebrengen als ‘vieruurtje’.

VOETGANGERSEXAMEN 4DE LEERJAAR
Op donderdag 6 mei 2021 nemen onze leerlingen van het
4de leerjaar deel aan het voetgangersexamen.
Volgende vaardigheden zijn getraind en worden getest:
- rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert
- oversteken op een zebrapad
- oversteken op de veiligste plaats
- oversteken op een kruispunt zonder zebrapad
- oversteken tussen geparkeerde auto’s

THEATERVOORSTELLING VOOR KLEUTERS EN 1STE GRAAD - annulatie
Op vrijdag 7 mei 2021 stond de theatervoorstelling‘ De geur van de vriendschap’ voor alle
kleuters en leerlingen van 1ste en 2de lj op onze agenda. Omdat de afstandsregels niet
gerespecteerd kunnen worden tijdens deze voorstelling, hebben we deze theatervoorstelling
moeten annuleren.
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Op woensdag 12 mei is het geen school voor
onze leerlingen wegens een pedagogische studiedag
voor de leerkrachten.

HEMELVAARTWEEKEND
Op donderdag 13 mei is onze school
gesloten wegens Hemelvaart.
Op vrijdag 14 mei is het een brugdag.

SCHOOLFOTO’S
Alle kinderen krijgen hun schoolfoto’s mee naar huis. Mogen wij vragen, beste ouders, om het
invulstrookje dat bij de foto’s is gevoegd duidelijk in te vullen en terug in de klas te bezorgen.
De foto’s die je niet wenst aan te kopen geef je terug mee naar school.
Jullie hoeven geen geld mee te geven, alles wordt verrekend via de schoolrekening.
Gelieve alles terug in de klas te bezorgen uiterlijk op dinsdag 11 mei a.s. De foto’s die niet terug
bezorgd worden, zullen ook aangerekend worden.
Voor de zesdeklassers zijn de pasfoto’s gratis indien ze het volledige pakket kopen.

ANNULATIE ZEEKLASSEN
Spijtig genoeg moeten we de zeeklassen voor onze vijfdeen zesdeklassers annuleren.
De meerdaagse uitstappen zijn pas toegestaan vanaf
1 juni 2021. Zo jammer voor onze leerlingen!

Het schoolteam KINDERPAD
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