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Sinterklaas
Deze week is het feest van Sinterklaas.
Ook in Pallieter gaat de Heilige Man samen met Zwarte Piet ons zeker met een
bezoek vereren. De kinderen zijn in blijde verwachting… Wat zal hij dit jaar te
vertellen hebben. We zijn benieuwd!
06 december
In Pallieter komen de kinderen die dag wel naar school.
Het wordt vast een gezellige sinterklaasdag!

Advent

Vandaag hebben we samen een mooie viering gehad om de Advent te openen.
Het eerste kaarsje (lampje) werd ontstoken.
We werken met allemaal sokken, kleine sokken, sokken met gaatjes, oude,
gekleurde sokken, dunne, dikke sokken, sportsokken. Waarom ? Wel als
symbool voor diversiteit. Want we kunnen wel anders zijn, maar toch gaan we
samen op stap in deze wereld! Centraal staat zeker het respect hebben voor
elkaar en vooral verdraagzaamheid… Zo werken we samen naar onze
vredesweek toe en ook naar een betere wereld zonder oorlog ,
onverdraagzaamheid en verdriet!

Schoenmaatjes

Ook dit schooljaar doen we weer traditiegetrouw mee met schoenmaatjes
gezocht : “een cadeau voor een kind ver weg”!
We vullen deze keer zo een 40 - tal schoendozen en kinderen mogen spulletjes
meebrengen. Niet alles mag in de doos en daarom geven we hier een lijstje
van dingen die we kunnen gebruiken. Je mag en kan ons helpen door deze
dingetjes mee naar school te geven. Hartelijk dank voor ieders medewerking.

BASISINHOUD : schriften, pennen (kleur)potloden, knuffel,
tandenborstel, tandpasta, zeep(niet vloeibaar!)
WAT ER NIET IN MAG : Snoep of ander eten - Oorlogsspeelgoed - BEPERK
PLASTIC
VERPAKKINGSMATERIAAL OM DE DOOS VERDER TE VULLEN
SCHOOLSPULLEN: schrijfblok, gum, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek enz.
KLEIN SPEELGOED: pop, auto, kleine bal, jojo, pet, puzzeltje, ballonnen,
knikkers, springtouw, muziekinstrumentje enz.
TOILETARTIKELEN: spiegeltje, haarspullen, kam of borstel, washandje,
toilettasje enz.
Nieuwjaarsbrieven
Deze week starten we met het schrijven van de nieuwjaarsbrieven.
Als er nog ouders zijn die het briefje met de aantallen nog moeten mee
teruggeven evenals de centjes, gelieve dit dan dringend in orde te brengen
waarvoor dank.
Fijne werkweek!

