Pallieternieuws

1 september 2020

Beste allemaal
We zijn gestart! Een nieuw schooljaar met nog steeds vele afspraken en
maatregelen, maar we zijn weer terug in onze grote Pallieterfamilie.
Dit schooljaar starten we met 8 klassen in een nieuwe school.
De hele vakantie is er door vele leerkrachten samen met Jan en Jaak van het
schoolbestuur heel hard gewerkt.
Maar de nieuwe school is klaar en het is schitterend! We zijn dan ook heel
dankbaar en tevreden dat we eindelijk meer plaats hebben voor onze kinderen.
Deze ochtend hebben we het lintje doorgeknipt en kennisgemaakt met de
nieuwe lokalen en omgeving…
We maken er weer een TOP – schooljaar van.

Project

Ons overkoepelend project dit jaar is : “Pallieter op de planken”!
De nadruk ligt vooral muzisch en dan nog meer specifiek binnen het domein
“drama”. Podiumkunsten, samenwerken, creatief durven uit de hoek komen,
toneelspelen, spreken …Heel veel doelstellingen worden in dit project
geïntegreerd en natuurlijk komt er op het einde van dit schooljaar een “kers op
de taart” waarover later meer.
Nu ligt het accent op : “ iedere Pallieter zijn rol”, elkaar leren kennen, werken
aan een fijne klassfeer, verbondenheid en respect voor iedereen krijgen onze
aandacht!

Corona
We moeten het er nog altijd over hebben.
Enkele praktische zaken :
- Ieder kind brengt zijn/haar eigen drinkbusje
(met water) mee.
- Op de bus dragen kinderen een mondkapje
- Zorg ook altijd dat ze een vest of sweater aanhebben, bijhebben want er
wordt les gegeven met de ramen open…

Agenda
Check dagelijks de agendamap van je kind want hier staan dikwijls belangrijke
mededelingen in. Zo hebben donderdag al een aantal klassen zwemmen…

Brengen en afhalen van de kinderen
De kinderen die ’s morgens met de fiets komen, worden pas om 8.20 uur
verwacht (vanaf dan is er toezicht voorzien). De poort gaat niet eerder open.
De kinderen die met de auto gebracht worden, worden afgezet in de zone “kiss
and ride” voor het hoofdgebouw…m.a.w. : stoppen, afscheid nemen en
doorrijden!
Wanneer de kinderen ’s avonds worden opgehaald vragen we om niet op het
voetpad aan de poort te gaan staan, maar wel op het grasveld tegenover de
school (houd hierbij ook rekening met de afstandsregel van 1,5m of draag aub
een mondmasker…) Wij zetten de kinderen over. Gelieve ook op een goede
manier te parkeren en het verkeer rondom de school niet te hinderen.
Dankjewel voor jullie medewerking.

Een fijne week nog…

