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NIEUWSBRIEF
Vrije Basisschool Kinderpad
5 maart 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.

BLIJ NIEUWS
Juf Adelheid van het 3de leerjaar is voor de eerste keer oma
geworden van een kleinzoon, Stan.
Ook juf Annemie van het 6de leerjaar heeft een eerste kleindochter
gekregen, Oti.
Een dikke proficiat aan beide oma’s!
Fille Sohie van de 2de kleuterklas is grote broer geworden van
Nette. Wij wensen hem en de fiere ouders een dikke proficiat!

VRIJAF – PEDAGOGISCHE STUDIEDAG LEERKRACHTEN
Nog even ter herinnering!
Onze kleuters en leerlingen van de lagere school hebben
VRIJAF op WOENSDAG 10 MAART a.s.
wegens een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.

PAASEITJESVERKOOP 1 – 12 maart 2021
De bestellingen van de PAASEITJES kunnen nog afgegeven worden tot en met
vrijdag 12 maart 2021.
De levering staat gepland in de week van 15-19 maart.
Alvast hartelijk dank!
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NATIONALE PYJAMDAG op 12 MAART 2021
Bednet, MNM en Ketnet vieren op vrijdag 12 maart 2021 de
zesde editie van de Nationale Pyjamadag. Door mee te doen
steek je zieke kinderen een hart onder de riem.
Meer info op www.bednet.be
Alle kinderen mogen dus in pyjama naar school komen
op vrijdag, 12 maart a.s.

VERLOREN
Er is een knuffeltje gevonden aan de ingang (het groene poortje) van de kleuterschool.
Het gaat om een klein rood aapje. Deze knuffel kan afgehaald worden op het secretariaat van onze
school.

TYPELESSEN
Op maandag 15 maart 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’.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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