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Week tegen pesten zeg “ dag” tegen pesten!
Pesten is nog steeds één van de grootste problemen in de
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Uit onderzoek blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest
wordt tijdens hun jeugd. Eén kind op dertig heeft er dagelijks
mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag
een hardnekkig probleem.
Maar er is nog meer: ongeveer 1 op 3 Vlaamse jongeren geeft
aan niet goed in zijn vel te zitten. Jongeren vandaag de dag
worstelen met hun psychisch welzijn. Wanneer je met die
jongeren doorpraat, komt pesten vaak als één van de
factoren naar boven.
Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend en voor
langere tijd mee te maken krijgt. Hoe verdrietig is dit? Hier
doen we niet aan mee!
De ganse dag hebben we via activiteiten hierover geleerd :
zingen over pesten, dansen , quiz ,affiches maken en

voor iedere activiteit verdienden de kinderen een stip op hun
hand !!! VIER STIPPEN TEGEN PESTEN
Stip 1 : ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan mee doen
Stip 2 : ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt
Stip 3 : ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen er bij
Stip 4 : ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die
gepest wordt.

Nieuwe maatregelen corona
De kinderen hoeven geen mondmaskers meer op, op school.
Dit zal hun welbevinden zeker ten goede komen.
Op de bus blijven de mondmaskers nog even behouden…
Kinderen zitten dicht bijeen en we proberen elkaar toch te
beschermen…nog even…

Gekke week
Geen carnaval, maar toch maken we het in Pallieter een
beetje leuk, een beetje gek…
Gekke sokken, schoenen en gekke haren, gekke brillen…
We zijn erg benieuwd en zullen er zeker fotootjes van
trekken.
Vrijdag sluiten we af met ons forum. We zijn nu al benieuwd
wie tot prins, prinses carnaval zal verkozen worden.
Uiteraard hebben we ook nog onze beloning… De kinderen
mogen hier verkleed aan deelnemen…

Rest ons enkel nog iedereen een fijne krokusvakantie te
wensen ! Hopelijk met wat zon en beetje lenteweer.
We zien elkaar allemaal terug op maandag 7 maart.

