Laatste Pallieternieuws

Beste ouders,
Het schooljaar zit er weer bijna op.
Binnenkort verschijnt het schoolkrantje en hier kan je
uiteraard heel veel nieuwtjes in vinden over onze laatste
activiteiten.

Sterren
Dit schooljaar hebben alle klassen enorm hun best gedaan
om met de ganse groep sterren te verdienen.
“Niet pesten” was het aandachtspunt voor het hele jaar en
daarbovenop kwamen nog extra items vanuit onze Axenroos:
elkaar helpen, op een goede manier je mening durven
zeggen, initiatief durven nemen, eerlijk spel,enz… aan bod.
De volgende klassen hebben iets extra’s verdiend:
De klas van juf Helga krijgt een etentje cadeau.

De klas van juf Jolien mag een terrasje gaan doen.

De klas van juf Goele en juf Els B trakteert juf Noëlla op een
ijsje !

Ook volgend schooljaar proberen we met zijn allen de nodige
sterren te plukken!

Tante Da en de lucht van dieren

Dinsdag sluiten we dit project af. Alle klassen mogen leuke
activiteiten doen in een doordraaisysteem.
Dromen zoeken in wolken, poppenkast, ren je rot… Dit komt
allemaal aan bod. In de namiddag sluiten we af met onze
sponsorloop.

De kinderen kregen een sponsorkaartje mee en we hopen dat
er goed gesponsord en uiteraard ook flink gelopen wordt.
De opbrengst komt uiteraard ten goede van onze Pallieters.
We willen leuk materiaal aankopen voor onze spel-o-theek.

Activiteitendagen
We sluiten de week af met leuke activiteiten. De meeste
klassen trekken er op uit: vissen, bosspel, fietstocht…

De kinderen van de bovenbouw nemen vrijdag deel aan het
fietsexamen.

Schoolverlaters en Jaak
Dinsdagvoormiddag vieren we onze schoolverlaters op een
ludieke manier maar ook onze voorzitter van ons
schoolbestuur : “Jaak Hoeben” willen we toch even in de
bloemetjes zetten. Hij heeft jarenlang heel erg hard voor
onze school gewerkt en draagt Pallieter een enorm warm hart
toe! Je leest er meer over in onze schoolkrant!

Dinsdag om 15.00 uur wuiven we iedereen uit en wensen we
ook alle kinderen een fantastische vakantie.

We zien elkaar terug op 1 september!

