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Kennismakingsdagen
Onze kennismakingsdagen zijn achter de rug.
Iedereen heeft prachtig meegewerkt en het waren dan ook mooie,
warme dagen waarin we elkaar zeker beter hebben leren kennen.
Samen gaan we nu als echte Pallietervrienden er verder een fijn
schooljaar van maken . In onze schoolkrant gaan jullie ook kunnen
meegenieten van de leuke verslagen en vele prachtige foto’s !

Ouderavond
Als team vonden we het heel knap en fijn dat er zoveel
ouders interesse betoonden en naar onze algemene
ouderavond zijn gekomen. Dankjewel van ons allemaal !

Het wordt een drukke week !!!
Plastiek liever niet !
We zijn gestart met het tweede deel van ons project !
Jullie hebben vorige week al een heleboel tips gekregen en wij gaan
er ook wat aan doen. Het zou zeker de moeite waard zijn als jullie
ook samen met de kinderen extra jullie best doen om het plastiek –
verbruik te verminderen.

Quality-time plan
Deze week is het tijd voor quality-time thuis …
Leuke dingen doen met de kinderen is voor iedereen ontspannend en
fijn en het verstevigt de band, de veiligheid, het vertrouwen…Succes !

Kinderraad

Onze eerste kinderraad met de nieuwe afgevaardigden gaat deze
week van start !
Een enthousiaste bende kinderen uit de midden- en bovenbouw krijgen hier de
kans om hun eigen mening naar voren te brengen zoals we het graag hebben.
Als lid van de kinderraad mag je mee beslissingen nemen over verschillende
zaakjes en projecten in Pallieter , maar kan je ook terecht voor opmerkingen
en vraagjes waar jullie mee zitten…
Waarom vinden we een kinderraad belangrijk ? Omdat we geloven dat de
kinderen een eigen mening mogen hebben en door die te verkondigen ook
soms het verschil kunnen maken. Zo leren we ze participeren en nadenken
over een fijne omgeving in Pallieter, over het samenleven met zijn allen…En ze
mogen gerust hun stoute schoenen wel eens aantrekken ! Het verslag komt op
de personeelsvergadering waarna een terugkoppeling gebeurd in alle
klassen…En uiteraard gaan we ook met alle voorstellen, verzuchtingen aan de
slag !

Verkiezingen kinderburgemeester

Hier en daar zien we dat men in de klassen druk bezig is om kandidaten naar
voren te schuiven. Dinsdag tussen de middag mogen de kinderen campagne
voeren met alles er op en er aan !
Dinsdagnamiddag wordt het stembureau geopend en krijgen alle kinderen de
kans om op één van de voorgestelde kandidaten te stemmen !
Donderdagvoormiddag wordt dan bekendgemaakt in een forum wie dit
schooljaar onze nieuwe kinderburgemeester is en wie de honneurs mag
waarnemen !

Vrijdag 04 oktober
Werelddierendag ! Vrijdag zijn we extra lief voor alle diertjes in
Pallieter. We hebben het zeker met de kinderen ook over
dierenleed, want ook dit aspect is belangrijk om even onder de loep
te nemen.
Boekentaswijding
Vrijdag staan we met al onze kinderen en onze boekentassen in een hele
grote kring !
We horen er allemaal bij en onze boekentassen worden gezegend.

Zo vragen we dat het voor iedereen wie we ontmoeten dit schooljaar,
een fijn jaar mag worden. Een jaar vol vriendschap, vreugde en plezier.
We vragen aan Jezus om vooral dicht bij ons te blijven en ons te helpen om
fijne mensen te worden, ook al wordt het eens moeilijk,
Zo wordt dit schooljaar een prachtig jaar.
Dank je Jezus voor alle fijne dingen.

Een fijne week !

