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Ons nieuw project
We zijn gestart…
Met een ludieke opening gaan we de komende periode met een “boekje in een
hoekje” veel leesplezier beleven, maar ook veel leren over “boeken, schrijvers,
geschiedenis van het boek, enz…”
Boeken kunnen ons zoveel spannende verhalen vertellen en iedere klas heeft
dan ook een spannend boek gekozen!
Op donderdag 22 maart organiseren we een heuse leesmarathon…
Jullie horen zeker nog van ons!

Misschien thuis de T.V en de computer eens even uitzetten en gezellig een
boek in duiken? Dit is zeker een leuk alternatief!

Afsluiting Olympische spelen
Met een heuse selfiethlon hebben we dit project afgesloten en in de
slotceremonie mochten we een gouden medaille uitdelen aan de klas van juf
Greet ve. De klas van juf Pascalle won zilver en de klas van juf Shana won
brons! Maar aan alle Pallieters geven we een pluim voor hun sportieve
deelname! Jan zorgde voor vuurkorven en de juffen voor warme choco na de
activiteit , heel gezellig op zijn Pallieters…en de koude kon ons niet deren…

!

Oudervergadering
Donderdag 08 maart vindt onze ouderavond weer plaats!
We starten om 19.30 uur en ouders die willen mee vergaderen, van harte
welkom in de polyvalente zaal…
Je kan hier de agenda lezen :
1.
2.
3.
4.
5.

Welkom
Verslag vorige vergadering
Nieuws uit de school
Agenda
Activiteiten in samenwerking met de ouders

6. Veiligheid
7. Schooluitstappen en extra muros -activiteiten
8. Het schoolreglement ( op het einde van het schooljaar)
9. Het studieaanbod
10.De infrastructuur ( speelplaats –sportterreinen, klasindelingen) …
11.Varia

Werken aan de Breugelweg
12 maart beginnen de werken aan de Breugelweg tussen de rotonde op
de Ringlaan en de Sint-Annastraat.
Gedurende vermoedelijk zeker twee maanden zal de Breugelweg
onbruikbaar zijn op dit tracé.
Bovendien wordt ook vanaf aanvang van de werken op 12 maart de
rotonde Kloosterstraat-Ringlaan-Breugelweg afgebroken en dus
helemaal afgesloten.
Bijgevoegd vindt u info voor leerlingen en personeel dat hierdoor
alternatieve routes naar school moet zoeken.
Alle gedetailleerde info over deze werken vindt u
op www.overpelt.be/werken-breugelweg
Indien u bijkomende vragen heeft, kan u mij gerust contacteren.
Of nog beter: u kan gebruik maken van het speciaal ingestelde
emailadres: breugelweg@overpelt.be
Met vriendelijke groeten
Patrick Olijslagers
Communicatiedienst
Gemeentebestuur Overpelt
Tel. +32 (0)11 809 459
GSM +32 (0)476 89 22 18

Nog een fijne werkweek !

