Pallieternieuws

maandag 04 september 2017

Geluk is geen kathedraal, misschien een klein kapelletje.(Toon
Hermans)

Geluk zit ook in kleine dingen die je kunt doen. Een knuffel, een
glimlach of compliment, een berichtje, iemand helpen, wat humor,
vriendschap, een tof idee?
In ieder geval ons nieuwe project : “ Pluk je geluk”, daar starten wij
dit schooljaar mee!

Verwelkoming
We mochten alle Pallieters vrijdag weer verwelkomen en ook vele
nieuwe kinderen. Iedereen was blij en hopelijk ook een beetje
gelukkig dat het schooljaar op een ludieke manier weer van start
ging. We eindigden de dag met onze traditionele ballonwedstrijd en
nu weer nieuwsgierig uitkijken wiens kaartje de grootste afstand gaat
afleggen…
Projectopening :
Vandaag zijn we samen gestart met onze one mile…dit past uiteraard
in ons project “fit en geluk” en daarna volgde onze solbémol en
hierin zongen we allemaal samen uit volle borst en dit gaf een
enorme boost van “geluk”! Het kennismakingsspel zat weer extra
leuk in elkaar en hopelijk weet nu iedereen wie “wie” is!

Nieuwe leerkrachten
In ons team zijn verschillende nieuwe mensen gestart.
Op maandag 18 september is er onze eerste algemene ouderavond
en we stellen ze dan graag aan jullie voor. De uitnodiging volgt nog,
maar je kan de datum alvast inplannen want we hopen alle ouders te
mogen ontmoeten.
Gezocht

Zijn er mensen die thuis nog steps of go-cars hebben staan die toch
niet gebruikt worden…je mag ze ons altijd schenken en wij zijn er
heel blij mee !
Agenda en weektaken
Toch even meegeven dat we vanuit de school ook naar jullie toe
zoveel mogelijk informatie willen doorgeven.
Uw kind heeft een schitterende agenda waarin je kan zien, lezen of
controleren wat ze moeten meebrengen, doen…naast de
weektakenmap waarin zich de huistaken en de planning bevinden.
Belangrijk naar jullie toe om er iedere dag even naar te vragen en in
te kijken. Op het einde van de week probeert de juf of meester een
feedback over de week te geven en kan je zelf ook altijd iets terug
communiceren als je daar behoefte aan hebt. Ook dit
Pallieternieuws verschijnt iedere maandag. We vragen om dit ook
zeker even door te lezen en in de agenda een handtekening te zetten
“voor gelezen.” Dankjewel!

Facebook en andere sociale media…
Zo al helemaal bij het begin van het nieuwe schooljaar willen we jullie
meegeven dat we streng toezien op het gebruik van informatie over
kinderen en of leerkrachten op Facebook. Er is nog altijd de “wet op
de privacy” waar iedereen zich ook best aan houdt.
Ook ouders vragen we om geen foto’s of ander materiaal waar onze
kinderen op staan en wat met Pallieter te maken heeft, op
facebook/andere sociale media, te zetten!!! Dit zou wel eens niet
zo een aangename gevolgen kunnen hebben. Dank je wel!

Schoolreglement – busreglement
Deze week bespreken we met de leerlingen een aantal afspraken en
regeltjes. We vinden het belangrijk dat ze leren zich hier aan te
houden en respect te vertonen.
Ze brengen dit mee naar huis zodat jullie er ook even bij kunnen
stilstaan of het kunnen doorlezen. De engagementsverklaring van
het schoolreglement dient nog ondertekend te worden door de
ouders van de nieuwe leerlingen en terug mee naar school gegeven.
Het schoolreglement vinden jullie terug op de website.

Onkosten
De kinderen krijgen geen overschrijving meer mee met een te
betalen voorschot! Onkosten worden op dezelfde manier
gecommuniceerd en de afrekening gebeurt trimestrieel met een
overschrijving. Sommige zaken laten we liever cash betalen maar dit
wordt dan duidelijk doorgegeven.

Beste allemaal,
We maken er ook dit jaar weer een schitterend schooljaar van waarin
we proberen om gelukkige kinderen op te voeden en we eindigen
met een alom bekend citaat voor jullie : “ carpe diem !” of met
andere woorden : “pluk de dag “!

Een fijne werkweek!
Het team van Pallieter

