Pallieternieuws

05 september 2022

We zijn gestart en hoe !
Leuk, gezellig, plezant in ons overkoepelend thema : ACTUA
We zijn nieuwsgierig, gierig naar nieuws…”nieuws-gierig” dus!
Alle kinderen kwamen vol verwachting, sommigen een beetje zenuwachtig,
weer anderen met veel plezier, de speelplaats opgewandeld! Ze werden
onthaald door Siska en Steven Speelberg van TOPPIT- TV.
Verschillende beroemdheden kwamen auditie doen : Carmen van de
Kampioenen, Dino Tersago uit Jurassic-Park, Topman (vriend van Spiderman) en
Harry Topper. Zelfs Carol, de poetsvrouw wilde een rol…
Wat een nieuws was dat, de trend is gezet…

Van harte welkom ook aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders. We proberen
in deze eerste periode iedereen goed te leren kennen, zodat we daarna op een
fijne manier samen op weg kunnen gaan.

Onze kennismakingsactiviteiten zijn achter de rug… een one-miletje lopen,
zingen, samen spelen en een nieuwshoedje maken…
Het was een drukke maar ook fijne belevenis .

Agenda :
Deze week worden de nieuwe leerlingen getest.
Deze week start ook onze eerste lesweek.
Ons thema : “een Top schooljaar”
We leren de juf kennen, de vriendjes van de klas, de afspraakjes, de
huiswerkafspraken enz…

Algemene ouderavond
12 september a.s. : jullie kregen al een uitnodiging mee en we hopen echt alle
ouders te mogen ontmoeten.

Op de koffie bij de juf of meester!
Hier gaat de juf of meester uitleggen hoe alles in zijn werk gaat, wat belangrijk is
voor jullie, hoe je kan meewerken, helpen en uiteraard wordt er tijd gemaakt
om jullie bekommernissen mee te nemen en jullie vragen te beantwoorden.

Enkele praktische dingetjes :
Elke Pallieter netjes…
Zoals in het schoolreglement beschreven staat, verwachten we dat de kinderen
netjes naar school komen.
Dit betekent :
- Geen (teen)slippers
- Geen te korte shortjes – spaghettibandjes
- Geen gekleurde haren ( rood, blauw enz…)

Zwemmen
Deze week gaan we al zwemmen
Zeker niet vergeten zwemgerief mee te geven ( zie agenda)!

Schooluren

We hebben gemerkt dat de kinderen die met de fiets of te voet naar school
komen, veel te vroeg hier zijn.
Er is pas bewaking voorzien om 8.20 uur. Dan gaat de schoolpoort open. Het is
ook zeker niet de bedoeling dat ze wel vroeger komen en op het pleintje
rondhangen voor de school. Zij zijn dan niet verzekerd!
Ook moeten kinderen de rechte weg van school naar huis nemen en van thuis
naar school ( zonder omwegen! )
Ophalen kinderen

Vanaf deze week vragen we met aandrang de kinderen op te wachten op het
pleintje. Niet aan de schoolpoort… De leerkrachten hebben zo geen plaats om
de kinderen te begeleiden tot aan de juiste bus.
Dus wachten op het plein tegenover de school is ook het meest veilig !
dankjewel…
De kleuters hebben hun eigen afspraken…

Nog een fijne week!

