Pallieternieuws

07 oktober 2019

Kinderburgemeester
Vorige week zijn onze kinderburgemeester en 2 schepenen
verkozen in Pallieter. Het was best spannend.
De burgemeester van Pelt Dhr. Frank Smeets heeft
donderdag “Morena” tot kinderburgemeester beëdigd. Ook
Liam en Lian verdienden een dikke proficiat omdat ze
verkozen zijn tot schepen van Welzijn , cultuur en milieu…
Samen gaan ze proberen er alles aan te doen om er een fijn
schooljaar van te maken waarin kinderen met hun vragen en
verzuchtingen bij hen terecht kunnen. Lees zeker meer in
onze schoolkrant!

Dag van de leerkracht
Zaterdag 05 oktober was het “dag van de leerkracht”
Alle leerkrachten mogen echt wel in de bloemetjes gezet
worden voor hun niet aflatend enthousiasme en grote inzet
voor onze kinderen en dit elke dag opnieuw!
Een dankjewel is hier zeker op zijn plaats!

Pedagogische studiedag
Volgende week woensdag 16 oktober ‘19
hebben de kinderen geen school wegens conferentie.

Oudervergadering
Donderdag 17 oktober vindt onze eerste oudervergadering
plaats. We starten om half 8 in de polyvalente zaal van onze
school.
Ouders die hiervoor interesse hebben, zijn uiteraard van
harte welkom…
Zie verder de uitnodiging.
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Beste ouders,
Onze eerste open vergadering voor ouders wordt georganiseerd en dit op
donderdag 17 oktober e.k.
Ouders die vrij zijn en belangstelling hebben of zich meer willen engageren zijn
dus van harte welkom.
Op deze vergadering willen we ook een aantal vaste items steeds laten
terugkomen om jullie de nodige inspraak te geven :
Deze zijn :
1.
2.
3.
4.
5.

Veiligheid
Schooluitstappen en extra-murosactiviteiten
Het schoolreglement (op het einde van het schooljaar)
Het studie-aanbod
De infrastructuur (speelplaats –sportterreinen, klasindelingen) …

De verdere agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Welkom
Voorstellen ouders
Nieuws uit de school
Participatie van ouders in Pallieter
Agenda
Voorstel hulp bij activiteiten
Nood aan info-avonden rond bepaalde onderwerpen
varia
Van harte welkom !

We vergaderen in de nieuwbouw ( Haspershovenstraat )
en we starten om half 8 ( 19.30 uur)
Indien U interesse heeft, gelieve een mailtje te sturen naar
birte.eyben@pallieterschool.be
met vermelding van uw naam en de naam van uw kind.

