Pallieternieuws 06 december 2021

Het feest van Sinterklaas!
Ook in Pallieter hebben we feest gevierd.
Sinterklaas was niet lijfelijk aanwezig maar via google meet hebben
we hem gehoord. Hij bracht zoals altijd een leuke boodschap voor
alle Pallieters… De kinderen kregen een lekkere snoepzak en een
bonuskaartje voor een week geen huiswerk! En of ze dat
fijn vonden !!

Dank u Sint en Piet en hopelijk tot volgend jaar
in normale omstandigheden.

Kinderraad

Deze week komt onze kinderraad weer samen.
Vanuit de bespreking in de klas, kunnen we weer verschillende
onderwerpen aan bod laten komen. Het verslag komt in deze of de
volgende schoolkrant.

Corona
Ondanks de vele uitvallen van kinderen en leerkrachten proberen we
het in onze school toch vol te houden. Iedereen draagt zijn steentje
bij en we proberen zinvol te werken, maar we willen toch even
meegeven dat het niet altijd evident is om alle klassen op te vangen.
Dus als je kind thuiskomt en andere namen van begeleiders noemt of
aangeeft dat er andere activiteiten zijn door gegaan, dan is dat te
wijten aan deze coronasituatie.

Mondmaskers vanaf 6 jaar.
In het buitengewoon onderwijs zijn de regels iets anders.
Wij mogen zelf kijken wat er voor onze kinderen mogelijk is, wat ze
aankunnen.
Dus in onze klassen voor deze leeftijd ( 6 – 9 jaar ) hoeft het
mondmasker niet, het geeft teveel stress, verdrietjes enz…

Op de bus blijft er wel een mondmaskerplicht
Wanneer de kinderen zich moeten verplaatsen tussen anderen ( in
de gangen bv. zetten we het maskertje ook op )
Gelieve zieke kinderen thuis te houden en ons steeds op de hoogte
te brengen, waarvoor dank.

Advent
Vandaag steken we ons tweede kaarsje aan…
Elke dag wordt wat korter,
elke dag wordt een beetje donkerder,
elke dag een beetje meer nacht.

In de donkerte van die nachten
ontsteken we elke week een kaarsje meer
tot we de krans rond zijn
en er weer genoeg licht en warmte zal zijn
om hem een thuis te geven.
Houd het veilig en tot volgende week…
Team Pallieter

