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Beste allemaal,
Een heel gelukkig, gezond en hoopvol 2021!
Vanwege het voltallige Pallieterteam!

Tussentijdse evaluatie

De komende weken gaan er in iedere klas testjes afgenomen
worden. Hierna volgen de klassenraden en wordt de
beeldvorming van ieder kind aangepast. In januari volgt dan
een groot rapport en een individuele bespreking met jullie
ouders. We houden jullie zeker op de hoogte van onze
organisatie hierrond.
Het is ook in deze maand dat we vanuit het verzamelen van
nieuwe gegevens en nieuwe leerlingen die zich nog hebben
aangemeld, soms ook organisatorische aanpassingen moeten
doorvoeren. Dit hoort nu eenmaal bij ons Speciaal onderwijs.
We proberen op elk moment tegemoet te komen op de

meest gespecialiseerde maar ook individuele en optimale
manier aan de noden van ieder kind.
Belangrijk in deze weken is wel dat de kinderen goed
uitgerust naar school komen. Dus op tijd naar bed en niet
teveel schermpjestijd …

Nieuwjaarsfeest
Het kerstgebeuren in onze school is door Corona helemaal in
het water gevallen. Geen Forum, geen kerstwens, geen
beloning, geen kerstfeest in de klas… Het was heel droevig
allemaal.
Maar we zijn weer gestart en zoals beloofd, maken we dit
goed!
Morgen organiseren we daarom een echte NIEUWJAARSDAG
in Pallieter.
We starten met de opening van ons nieuwe project:
MEDIAWIJSHEID, gevolgd door het forum. Alle kinderen
mogen ook genieten van de grote beloning en in de namiddag
is er in iedere klas een nieuwjaarsreceptie met leuke
activiteiten…
Zo maken we in ieder geval een
leuke en warme start in 2021!

Corona

We hebben onze school terug kunnen opstarten. We zijn blij
dat de kinderen terug naar school kunnen komen, maar
tevens vragen we ook met aandrang om buiten de school en
in de thuissituatie u aan “de maatregelen” te houden.
Zeker belangrijk te weten is, dat je thuis maar 1
knuffelcontact mag hebben en dat je maar met 4 mensen
mag samenkomen buiten! Liefst dezelfde mensen… We gaan
samen voor ieders gezondheid!

Nog een belangrijke mededeling:
Wij ontvingen onderstaande richtlijn vanuit het ministerie
van onderwijs betreffende reizigers die terugkeren uit een
rode zone:
*Mensen die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd
als een hoogrisico contact. Ze moeten zich onmiddellijk na
hun terugkeer uit een rode zone laten testen.
7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede
test ondergaan. In afwachting van een negatief resultaat van
de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief
resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.
Tijdens deze verplichte quarantaineperiode is een leerling of
personeelslid niet toegelaten in de school vanwege een te
groot gezondheidsrisico.
Mochten jullie zich in bovenstaande situatie bevinden, dan
vragen wij om dit aan de school kenbaar te maken. Voor
afwezigheden omwille van bovenvermelde reden, dienen
ouders de school voor een leerplichtige leerling een
quarantaine attest te bezorgen. Zonder dit attest is een kind
onwettig afwezig.''

Fijne werkweek verder….

