Pallieternieuws 08 juni 2020

We zijn weer een weekje verder en alle kinderen van Pallieter komen terug
naar school!
Iedereen is tevreden, zowel ons team als ook de kinderen.
Het was een hele puzzel en ook de organisatie met het leerlingenvervoer
verliep best moeilijk.
Vanuit de Vlaamse regering zijn de regels heel strikt en we mogen hier als
school niets aan veranderen.
Daarom toch ons petje af voor alle ouders die meedenken en meehelpen met
het brengen en halen van de kinderen.
We hebben uiteindelijk al goed kunnen werken en zo kunnen we op het einde
van juni toch informatie aan alle ouders bezorgen wat betreft het kennen en
kunnen van ieder kind op dit moment!
Een schooldag in Pallieter
’s morgens – ’s middags komen onze kinderen toe.
Ze verzamelen bij hun eigen juf op hun symbooltje op de speelplaats.
Er volgt een verwelkoming en onthaalmoment zoals we gewoon zijn. De
temperatuur van de kinderen wordt gemeten…
Daarna wordt ieder klasje nog eens opgesplitst in 2 groepjes en een andere juf
of meester werkt met het tweede groepje.
Zo kunnen we heel veel doen. We starten samen en we eindigen samen…

We spelen in kleinere groepen op 3 speelplaatsen waar telkens een andere
activiteit wordt aangeboden.
- Muziek – solbémol
- Work-out
- Sporten
We maken uiteraard naast taal en rekenen ook tijd voor ons project, het
zelfstandig werken, sociale opvoeding, een fijne afsluiting.
Binnen de sociale opvoeding staan onze bever en de kameel centraal.
Het bevertje wil behulpzaam zijn.
De kameel wil volgen en doen wat er gevraagd wordt.
Kinderen houden zich goed aan de afspraakjes!

- Handen wassen
- Afstand houden in de gangen
- Toiletbezoek onder begeleiding en
hier we waken voor het toepassen van de handhygiëne
- Een goede bever en kameel zijn

29 juni 2020
Dit is de laatste schooldag van dit schooljaar en we maken er iets moois van…
Op 30 juni heeft het team een conferentie en is het geen school…

Nog een fijne week verder…
Wees voorzichtig en blijf goed de afspraakjes volgen… zo kunnen we met zijn
allen zeker van het stukje meer vrijheid genieten.

