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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.
FEESTNIEUWS ! CARNAVAL OP SCHOOL

Lieve mama’s, papa’s, …
Op woensdag 10 februari vieren we carnaval op school ! Die dag
mogen de kinderen van de kleuterschool en de lagere school
verkleed naar school komen. De kleuters van juf Jess en juf Nathalie
dragen geen 1-delig pak (toiletbezoek).
Dit jaar zal er geen optocht zijn wegens de coronamaatregelen.
Iedere klasjuf organiseert feestelijke activiteiten in eigen klas.
De leden van de ouderraad trakteren met een kleine voorverpakte
versnapering.
Niet vergeten ! Confetti, volledige maskers, wapens,… laten we thuis !!!
We maken er alvast een spetterend feest van in de eigen klasbubbel!
WELKOM NIEUWE INSTAPPERS

Op maandag 22 februari mogen Noor en Jull 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.
Omdat het kijkmoment in de klas niet kan doorgaan tijdens de schooluren, worden de ouders
individueel uitgenodigd door juf Nathalie.
Zij kunnen dan apart met hun zoon/dochter even komen kennismaken met de klas en de klasjuf.
We wensen hen een fijne tijd in Kinderpad.
INFOAVOND NIEUWE INSTAPPERS - annulatie

Op dinsdag 9 februari stond een infoavond gepland voor de ouders van de peuters die dit
schooljaar nog zullen instappen. Wegens de coronamaatregelen kan deze infoavond niet
doorgaan. Alle ouders zullen in de loop van het schooljaar nog uitgenodigd worden na de
schooluren door juf Nathalie. Indien er nog vragen zijn, mogen jullie ons altijd contacteren via mail
of telefoon.
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OUDERCONTACTEN KLEUTERSCHOOL K1- K2- K3

Omdat we onze ouders van de kleuters heel graag op de hoogte houden over hoe hun zoon/dochter
het in de klas doet, organiseren de kleuterleidsters van K1, K2 en K3 een oudercontact de eerste
week na de krokusvakantie. (22 tot 26 februari) Elke ouder ontvangt volgende week een
uitnodiging hiervoor van de klasjuf. Deze oudercontacten zullen enkel online of telefonsich
kunnen plaatsvinden wegens de coronamaatregelen.
OPROEP : RESERVEKLEDING SCHOOL

Beste ouders, we hebben gemerkt dat onze voorraad
reservekledij voor onze kleuters bijna uitgeput is. De
reservebroekjes en sokjes komen niet altijd terug mee
naar de klas na een ‘ongelukje’.
Daarom deze oproep!
Hebben jullie nog sokjes,
broekjes, rokjes, …. die nog bruikbaar zijn en die wij in
de kleuterschool als reservekledij mogen gebruiken, mag je die altijd aan de kleuterleidsters
bezorgen. Alvast hartelijk dank hiervoor.
LAATSTE SCHOOLDAG VOOR DE KROKUSVAKANTIE

Volgende week is het ‘dikketruiendag’ maar omdat het momenteel elke
dag dikketruiendag is , willen we er dit jaar een onesie-dag van maken.,
Alle kinderen vanaf de 2de kleuterklas mogen, indien ze dat wensen, op
vrijdag 12 februari in een onesie naar school komen. Het is zeker geen
verplichting. Onze leerkrachten maken er een gezellige, ontspannende
namiddag van en trakteren onze kinderen op een lekkere, ‘zoute’
versnapering.
KROKUSVAKANTIE

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

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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