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NIEUWSBRIEF
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Vrije Basisschool Kinderpad
8 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.
WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR

Allereerst wensen we onze leerlingen en hun ouders een heel mooi 2021 toe. We hopen met z’n
allen dat 2021 voor iedereen een vreugdevol en gezond jaar mag worden.
BLIJ NIEUWS

Erik (L2) en Hovhannes (L1) werden grote broer van Emiel. We wensen
de ouders van harte proficiat met de geboorte van hun zoontje.

WELKOM NIEUWE PEUTERS EN NIEUWE LEERLINGEN LAGERE SCHOOL

We willen onze nieuwe instappertjes: Ella, Nel en Cecil van harte welkom
heten in onze school.
In het 1ste leerjaar verwelkomen we Essia en in het 6de leerjaar Liam.
We hopen dat zij zich allemaal heel vlug thuis mogen voelen in Kinderpad.
VERDELING KLASGROEPEN

Door de coronamaatregelen mogen juf Tania en juf Evelien nog niet op school aanwezig zijn.
Juf Jess (K1) en juf Myrthe (1ste leerjaar) zullen hun taken verder zetten.
De verdeling in de kleuterschool ziet er vanaf 4 januari 2021 uit als volgt
KO - Kleuters °2018 bij juf Nathalie
K1 - Kleuters ° 2017 bij juf Jess
K2 - Kleuters ° 2016 bij juf Hilde en juf Caro
K3 - Kleuters ° 2015 bij juf Hilde Bos
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VERKIEZING KINDERRAAD

In het vijfde leerjaar werden verkiezingen gehouden voor een afgevaardigde in de Nijlense
Kinderraad. Er waren verschillende kandidaten met een verschillend programma. Onze leerlingen
van de lagere school hebben hun stem uitgebracht en de winnaar werd Alessia Van Hoof. Zij
zal onze school vertegenwoordigen in de Kinderraad in onze gemeente. Van harte PROFICIAT!
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG LEERKRACHTEN

Op woensdag 20 januari 2021 zal onze school gesloten zijn wegens een pedagogische
studiedag voor onze leerkrachten.
De kinderopvang Dolfijn is open.
HERINNERING SCHOOLREKENING NOV-DEC

Mogen we vragen beste ouders, om de schoolrekening voor de periode november-december zo
vlug mogelijk te betalen indien deze nog niet betaald zijn. Hartelijk dank.

Weekendgroeten,
Het schoolteam KINDERPAD
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