Pallieternieuws

08 oktober 2018

Nieuws!! Nieuws!!
Onze Pallieterburgemeester is gekend!
Wat was het een spannende dag vrijdag… Alle kinderen mochten
naar het stemlokaal om in een echt stemhokje hun stem uit te
brengen voor de kinderen die hun kandidatuur hadden gesteld voor
burgemeester van Pallieter. Een echt verkiezingsronde dus!
Om half 12 kwam het verlossend woord: Isabella uit de klas van juf
Greet Van Esch was verkozen tot burgemeester!
Vreugde alom… en Isabella werd ontvangen op de bureau van de
directie. Hier werden uiteraard de taken van de burgemeester
besproken. Onze eerste schepen, Shaquille, werd aan haar
voorgesteld. Samen zullen ze zeker voor alle kinderen van Pallieter
hun best doen. Om 13.30 uur kwam de echte burgemeester “Jaak
Fransen” naar onze school om kennis te maken met Isabella en om
natuurlijk in het bijzijn van alle Pallieters de “eed” af te nemen… Het
was allemaal een heel bijzondere en vreugdevolle gebeurtenis!

De burgemeesters en de voltallige kinderraad van Pallieter

Proficiat Isabella
En ook een proficiat aan Shaquille!

Telefoneren naar Pallieter
Graag willen we iedereen er nog eens op attent maken dat we in
onze school afspraken hebben rond het telefoneren.
Gelieve hier a.u.b. rekening mee te houden zodat we niet teveel
gestoord worden tijdens ons werk. Dankjewel !
Voormiddag :
8.15 tot 8.45 uur

10.15 tot 10.45 uur

Namiddag :
13.15 tot 13.35 uur

15.00 tot 16.15 uur

Uiteraard in dringende gevallen altijd bereikbaar.
Dankjewel!

Pedagogische studiedag
Nu woensdag is het geen school voor onze kinderen wegens de
pedagogische studiedag!
Week van het bos
Volgende week gaan we allemaal op boswandeling. Dit past
uiteraard in ons project… Het is belangrijk dat via deze activiteit de
kinderen leren over onze mooie natuur en zeker ook leren om hier
respect voor op te brengen.
Wie wanneer gaat, vind je terug in de agenda van je kind!
Vroemdag
De klas van juf Greet S en juf Britt gaan naar de Vroemdag
Theater
De klassen van juf Goele en juf Pascalle gaan dinsdag naar Palethe
naar een schoolvoorstelling
Verkeerspark
De Jumpklassen gaan naar het verkeerspark en samen met de politie
krijgen ze hier lessen over het verkeer.

Volgende week komt er geen Pallieternieuws
Prettige werkweek en zondag goed kiezen!

