Pallieternieuws

24 juni 2019

Openluchtklassen een boeiend gebeuren…
Ook onze Pallieters uit Massembre zijn weer terug thuis!
Het was een heel avontuur in de Ardennen en de sfeer was top.
Ook alle activiteiten werden met veel enthousiasme uitgevoerd.
In het land van Katoren was het best spannend want de koning was dood en er
moest een nieuwe koning gezocht worden… maar de ministers moesten
hiervoor met het volk uit alle provincies wel wat presteren en zaakjes oplossen.
Uiteindelijk is dit gelukt en één persoontje kon daarbij ook nog een valse
minister ontmaskeren. Deze persoon werd dan ook gekroond tot nieuwe
koning van Katoren en dit is “ Sia” uit de klas van juf Greet V. Proficiat Sia!

:

Verloren voorwerpen
We zijn op zoek naar een verloren slaapzak !
Een blauwe zak met bomen op en hierin een slaapzak is zoek geraakt
(Bredene). Mocht iemand deze tas vinden of per ongeluk meegenomen
hebben, zouden we het fijn vinden om deze terug aan de school te bezorgen.
Agenda deze week :
Het wordt een gezellige afsluitweek met verschillende activiteiten.
De viering op donderdag in de kerk van Neerpelt om 9.00u staat open voor
iedereen.
De beloning staat op het programma en ook de viering van onze
schoolverlaters.
Uiteraard verwachten we alle ouders op ons individueel oudercontact dinsdag!
Donderdag om 15.00 uur wuiven we dan al onze Pallietertjes uit en hopelijk
heeft iedereen een fijne vakantie…
Schoolkrant
Een prachtige schoolkrant komt mee naar huis. Zeker de moeite waard om ze
even te lezen!
Sterren in Pallieter
Het hele schooljaar konden de verschillende klassen een ster op de deur
verdienen door extra inspanningen te doen.
-

Iedereen bij de beloning
Geen pestgedrag op de speelplaats
Stilte en respect
Elkaar helpen wanneer het eens moeilijk gaat, enz…

De klas van juf Mieke Nouwen heeft de meeste sterren gehaald nl. “8”!
Zij mogen met juf Noëlla mee op restaurant vandaag.

Er waren ook heel veel klassen met 5 sterren en uiteraard verdienen ook zij een
beloning !

Zo dit was ons laatste Pallieternieuws van dit schooljaar…
Op 01 september zien we elkaar terug!
Nu is het tijd om even op adem te komen en wat te ontspannen, te genieten…
Aan iedereen dankjewel voor gewoon alles!
Team Pallieter

