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Overleggen en besprekingen met ouders
( psychologe – zorgcoördinator en/of andere)
Soms is het nodig dat we met jullie, ouders, rond de tafel gaan zitten
om dingetjes te bespreken.
Dit kan op aanvraag van jullie maar ook op aanvraag van ons of een
andere instantie.
We gaan hier vaste tijdstippen rond hanteren.
Maandag vanaf half 4
Woensdagvoormiddag
Donderdagmorgen tot 9.00 uur
Donderdag vanaf 15.00 uur
Vrijdagnamiddag
In crisissituaties gebeurt dit enkel in overleg met de directie.
We organiseren dit zo omdat we anders onvoldoende toekomen aan
onze belangrijke werkzaamheden gedurende de dag!
Kennismakingsdagen…
We hadden het weer mee en de kinderen hebben prachtige
activiteiten aangeboden gekregen.

We hopen dat iedereen ervan genoten heeft maar vooral ook
begrepen heeft dat het fijn omgaan met elkaar, het samenwerken en
respect hebben heel belangrijke waarden zijn.
Verkiezingen
Deze week wordt een belangrijke en spannende week.
Alle kinderen die in de kinderraad zetelen mogen zich kandidaat stellen
voor kinderburgemeester in Pallieter.
Donderdagmiddag krijgen ze de kans om propaganda te maken …
Vrijdag gaan alle kinderen ook echt stemmen in een stemhokje en in de
namiddag wordt de burgemeester bekend gemaakt en beëdigd door de
echte burgemeester van Overpelt : Jaak Fransen. Het wordt een
plechtig moment.
Boekentaswijding
Vrijdag worden alle kinderen hun boekentassen gewijd door onze
nieuwe pastoor.
Bladzijde voor bladzijde schrijven we een nieuw verhaal van 10 maanden met
alle Pallieters. Het is een verhaal van hoop en verwachting,

Wij vragen de zegen voor een fijn en warm schooljaar

Maandag 01 oktober : De wraak van Ridder Piepus

Ridder Piepus komt op bezoek en neemt alle kinderen mee in onze
wondermooie wereld die we met zijn allen moeten beschermen! Hij
komt ons vertellen hoe, we houden jullie op de hoogte!
Pedagogische studiedag
Woensdag 10 oktober hebben de kinderen geen school vanwege onze
pedagogische studiedag.

Nog een prettige werkweek!
Het team van Pallieter

