Pallieternieuws

maandag 18 februari 2019

Carnaval
Nu al even meegeven dat onze stoet vertrekt tussen 13.45 en 14.00
uur in de schoolomgeving. Verdere afspraken kunnen jullie volgende
week lezen in het Pallieternieuws.

Zwemgerief
Gelieve er nog eens extra op te letten om uw kind zeker zwemgerief
mee te geven op de dag van de zwemles!
Opvang
Soms hebben basisscholen een studiedag of lokale verlofdag.
Als ouders dien je dan zelf voor opvang te zorgen.

Zandbakspullen
Als er mensen zijn die nog zandbakspullen hebben en deze niet meer
gebruiken? Wij zijn er blij mee!
Wel nog in goede staat a.u.b.

Antipest-campagne
Zeg neen tegen pesten. Het is weer zover. Vanaf donderdag tot aan
het krokusverlof gaan we weer echt ons best doen om niemand te
pesten. De laatste week voor krokus is het ook “de gekke week” en
het zou voor iedereen leuk zijn als we daar allemaal fijn van kunnen
genieten en vooral als we gewoon gezellig en lief zijn voor elkaar!
Donderdag in ons forum nemen we stelling in en zetten we onze vier
stippen!

Ken je de betekenis van de 4 stippen?
Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak geconfronteerd
met pestsituaties: als slachtoffer, pester of als omstaander. Ook
ouders en begeleiders van kinderen en jongeren komen ermee in
aanraking.
Alleen als we er ons bewust van zijn, kunnen we samen beginnen
werken aan een meer pestvrije wereld. Daarom willen Kies Kleur
tegen Pesten en haar partners tijdens de Vlaamse Week tegen
Pesten extra aandacht voor dit probleem.
Met STIP IT willen we dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en
volwassenen tonen dat ze pesten niet oké vinden. Met 4 stippen op
zoveel mogelijk handen maken we samen een krachtige vuist tegen
pesten.
Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:





Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

De gekke week
De laatste week voor de krokusvakantie is het in Pallieter : “de gekke
week” en dit tonen we door iedere dag iets gek te doen.
Op het Pallieternieuws van volgende week kan je lezen hoe we iedere
dag gek voor de dag komen! Ook in de agenda van de kinderen vind
je de nodige tips.

Een fijne werkweek!

