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Nationale buiten”les”dag in Pallieter
Outdoor Education in Pallieter, niet nieuw voor ons,
maar op 25 april extra in the picture…
Op deze nationale buitenlesdag trokken we dan ook met alle Pallieters “naar
buiten ” en leerden onze leerlingen in klassen zonder muren!
In onze buitenklas, de omgeving van de school, het bos, het centrum werden
allerlei leeractiviteiten gedaan waarbij kinderen ervaringen konden opdoen.
Spelling - lees en rekenlessen werden in een creatieve werkvorm gegoten.
De speelplaats leende zicht uitermate goed voor allerlei meetactiviteiten en
meetkunde…Ook sociale vaardigheden als samenwerken met elkaar, leren
sorteren, ordenen, vergelijken, meten…werden ervaringen voor de kinderen
van “outdoor learning, learning by doing! “
De kinderen zelf waren zeer enthousiast en we merkten dat ze zich veel beter
konden focussen en concentreren. Door deze buitenactiviteiten groeide er een
betere sfeer in de groep en werd de betrokkenheid en het welbevinden
vergroot!
De slogan : “leren doen we buiten , zo kruipt de leerstof beter in onze
hoofden dan in onze kuiten” , zijn dan ook geen loze woorden !
Karel Coenen, MOS – begeleider Basisonderwijs van het Provinciaal
Natuurwetenschappen was dan ook erg onder de indruk van deze buitenlesdag
in onze school.

Openluchtklassen
De eerste groep is terug! Deze Pallietertjes kwamen heel positief en
met veel energie weer binnen in onze school.
Het is goed geweest in Cadzand en er werden vele mooie ervaringen
opgedaan…!
Jullie hebben dit op de Website zeker een stukje kunnen
meebeleven. In ieder geval kunnen we uit alle verhalen die we
gehoord hebben van zowel kinderen als leerkrachten weer besluiten
dat dit project “echt de moeite waard blijft.“ In onze laatste
schoolkrant volgen dan ook de verslagen…
Een dankjewel voor jullie vertrouwen en ook een dankjewel aan ons
team dat zich voor 200 % heeft ingezet om er weer prachtige dagen
van te maken!

Woensdag 01 mei
Nog even herinneren: het is woensdag geen school !
Studietoelagen
De studietoelages voor het schooljaar 2019-2020 kunnen digitaal
aangevraagd worden tot en met 1 juni. Meer informatie
hierover: www.studietoelagen.be/school-en studietoelagen.

