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Gekke week
De laatste week voor het krokusverlof organiseren we in onze
school een gekke week. Iedere dag gaan we met zijn allen voor een
leuke gadget!
Uw kind heeft hierover nog een apart briefje bij…maar op maandag 20 februari
komen we allemaal naar school met een leuk hoofddeksel…je kan al beginnen
zoeken!
Carnaval
Onze stoet zal vrijdag 24 februari om half 2 uittrekken en verdere
afspraakjes volgen nog.
Oude instrumenten
Wanneer er mensen thuis nog een instrument hebben ( trompet, viool,
saxofoon, klarinet enz…) en dit een aantal maanden kunnen missen dan
zouden we hier erg blij mee zijn…het wordt niet bespeeld maar gebruikt in een
theaterstukje …
Valentijn
Morgen is het sint Valentijn en we wensen alle geliefden een
schitterende dag!
Week tegen pesten
Vrijdag starten we allemaal samen onze campagne “stop pesten” in Pallieter!
VLAAMSE WEEK KIES KLEUR TEGEN PESTEN Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich
uit op school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar niet altijd. Pesten is nog steeds
één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Elk jaar worden meer
dan 30.000 kinderen en jongeren ernstig gepest. Pesten is schadelijk, kwetsend en laat een leven
lang sporen na. Daarom willen we ook dit jaar tijdens de 16de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten
graag de aandacht vestigen op dit probleem. We roepen op om actie te ondernemen, het zwijgen te
doorbreken en samen voluit te gaan voor een samenleving waarin elk kind of elke jongere zijn plaats
heeft. We willen een spiegel voorhouden en telkens de vraag stellen: wat kunnen jullie samen doen
om er voor te zorgen dat pesten minder kans maakt, sneller en beter wordt gemeld en sneller en

beter wordt afgeblokt of opgevangen. Laten we er daarom in de eerste plaats vooral zo veel mogelijk
voor zorgen dat pesten geen kans krijgt. Al wat ons anders maakt, is net hetgeen dat ons ook
verbindt. Samen werken aan een positief groepsklimaat, aan een omgeving met een positieve sfeer
en een gevoel van verbondenheid, is dan ook werken aan een omgeving waarin pesten weinig kans
krijgt om te groeien. In een tolerante en open omgeving waar iedereen meetelt, zichzelf kan zijn, zijn
ding kan zeggen en doen, en waar samenhorigheid heerst, krijgt pesten immers geen kans om te
groeien. Maar wat als pesten zich dan toch voordoet? Wat is dan de beste oplossing? Ook hier zit dan
de kracht in samen. Samen met je groep, maar ook als ouders samen met de begeleiders van je kind,
of samen als schoolteam. Samen wordt je een onderdeel van de oplossing. Want met losstaande en
eenmalige acties komen we er niet. Als we niet samenwerken, worden we slechts een onderdeel van
het probleem. Onderwijs moet geruggensteund worden door andere beleidsdomeinen zoals jeugd en
welzijn. Maar het jeugdwerk moet ook kunnen terugvallen op sterke voorbeelden uit het onderwijs.
Want pesten stopt niet aan de schoolpoort, wanneer je je uniform uitdoet of de training gedaan is

Nog een fijne werkweek!

