Pallieternieuws belangrijk nieuws!
Beste ouders ,
Na de herfstvakantie gaan we naar code oranje voor de
scholen.
Wat betekent dit concreet?
- We passen de maatregelen heel streng toe
- De sportclubjes worden zoveel mogelijk buiten
georganiseerd
- We gaan niet meer zwemmen, de kinderen krijgen extra
sportlessen in de plaats
- We stimuleren de kinderen om de hygiënemaatregelen
goed toe te passen
- Er mogen geen ouders meer binnen in de school en
contact moet via mail of telefonisch
- Zieke kinderen moeten thuisblijven en de school dient
verwittigd te worden
- Kinderen moeten een mondkapje op, op de bus
Ook onze leerkrachten hebben regels die goed nageleefd
worden. Op dit moment is het veilig in onze school!
Ook aan jullie ouders vragen we echt om jullie aan de regels
te houden!

Niet knuffelen, zo weinig mogelijk sociale contacten,
afstand houden, mondmaskers waar het moet en
handhygiëne!
We proberen allemaal ons best te doen om ervoor te zorgen
dat onze kinderen onderwijs kunnen blijven krijgen!
Herfstvakantie
Minister Weyts heeft de herfstvakantie verlengd!
Dit omwille van Corona…
De kinderen moeten pas terug naar school komen op
donderdag 12 november

11 november : wapenstilstand
Einde van een oorlog… ook met onze kinderen staan we hier
even bij stil! Er is al zoveel geweld in de wereld maar ook
om ons heen. Laat ons a.u.b. verdraagzaam zijn en
meebouwen aan een fijne vredevolle wereld voor iedereen.
Nooit meer oorlog is de boodschap!

Wat staat er deze week nog te gebeuren.

Schoolkrant
Uw kind krijgt een prachtige schoolkrant mee, probeer zeker
de tijd te nemen om hier even in te lezen, te grasduinen.
Rapport
Er werd ondanks alle druk toch hard gewerkt in de
verschillende klasjes. Het resultaat kan je lezen in het rapport
dat wordt doorgemaild. Zeker belangrijk om ook samen met
je kind hiervoor even tijd te maken en een welverdiend
schouderklopje kan deugd doen!
Beloning
Deze staat helemaal in het teken van Halloween. Met al die
Coronamaatregelen hebben we de activiteiten wat moeten
aanpassen, maar we zorgen sowieso voor een leuk en gezellig
uur voor alle kinderen die hun muntjes verdiend hebben.

Vakantie
We wensen iedereen een deugddoende vakantie… Deze
break is meer dan welkom… Hou jullie gezond en rust even
wat uit..
Kijk eens naar de mooie natuur , want met een beetje zon kan
je zeker genieten van de prachtige kleuren die iedereen nu
omringen….

Het team van Pallieter

