Pallieternieuws 11 juni 2018

Individueel oudercontact
De kinderen hebben de uitnodiging bij voor het individueel
oudercontact op 26 juni. Natuurlijk hopen we iedereen te mogen
ontmoeten om te bespreken hoe uw kind het dit schooljaar gedaan
heeft. Gelieve de formulieren zo snel mogelijk mee terug te geven,
waarvoor dank.

Gezond ontbijt
In functie van ons project “fit en gelukkig gezond”
organiseren we vrijdag voor alle kinderen een
gezond ontbijt. Ze mogen vrijdag dus met een
beetje honger naar school komen. Vanuit de
“schijf van vijf” krijgen de kinderen natuurlijk ook
wat uitleg waarna er mag geproefd worden.
Bewaking aan de schoolpoort
Verschillende kinderen zijn veel te vroeg aan school. Het toezicht
start eerst om 8.20 uur. Gelieve de
kinderen niet te vroeg te laten
vertrekken. Zij zijn niet verzekerd en
sommige kinderen staan al om 8.00 uur
aan de poort. Dit is niet de bedoeling.

Meerdaagse in Pallieter
Volgende week is het zover. We trekken er weer met zijn allen op uit
en het belooft heel spannend en gezellig te
worden.
Deze week krijgen de kinderen een boekje
mee waarin de nodige uitleg staat, wat
betreft de inhoud van hun koffertje, alsook
het verblijfsadres. De kinderen komen ’s morgens gewoon naar
school zoals altijd. Sommige kinderen worden op de verblijfplaats zelf
opgehaald, anderen komen terug naar school en gaan dan om 15.00
uur met de bus gewoon naar huis. Hierover krijgen de kinderen een
apart briefje mee…

Poetshulp gevraagd
We zijn dringend op zoek naar helpende handen…
Zijn er mama’s of papa’s die ons een uurtje willen
helpen met het opruimen en poetsen van de
locaties van de 2-daagse?
- vrijdagnamiddag vanaf 13.00u
Zij mogen dan het briefje dat in de agendamap zit,
mee terug naar school geven.
We zouden dit zeer fijn vinden!
Het team van Pallieter

Fijne werkweek!

