Pallieternieuws

07 juni 2021

Aandacht
Vrijdag 11 juni a.s. hebben de leerlingen geen school.
Pedagogische studiedag voor het team.

Agenda juni
Misschien toch even meegeven wat er de komende weken nog
allemaal op het programma staat.
De toetsen zijn afgelegd. De leerkrachten zullen de komende weken
vooral remediëren. Dit wil zeggen dat er nog extra ingeoefend wordt
of de juf/meester gaat foutjes aanpakken en opnieuw uitleggen…
Projectafwerking :
Een aantal klasjes hebben een tentoonstelling georganiseerd waar we
allemaal naar mogen gaan kijken. Er worden spreekbeurten gegeven
door onze leerlingen over hun lievelingsdier en uiteraard knutselen we
ook iets moois voor vaderdag!

week van maandag 21 juni ’21
In deze week vinden de individuele oudercontacten plaats…
Het wordt nog online georganiseerd en jullie ouders ontvangen hier
een aparte uitnodiging over.
De leerkracht zal sowieso proberen om alle informatie over de
vorderingen van uw kind goed met jullie door te nemen en te
bespreken, alsook het advies van de klassenraad.

Dinsdag 22 juni:
We sluiten ons project af met de hele school. We bieden allerlei leuke
activiteiten aan de kinderen aan . Deze doe-opdrachtjes houden ook
een stukje evaluatie van ons project in. In de namiddag vindt er een
sponsorloop plaats… De opbrengst hiervan gaat naar het verder
verfraaien van onze speelplaats.
(leuke hoekjes met materialen voor de kinderen, sportmateriaal enz…)

Donderdag en vrijdag 24 en 25 juni : activiteitendagen
De klassen trekken er op uit. Boerderijbezoek, fietstocht,
opdrachtenwandeling, speeltuin, bosspel…
Ook het fietsexamen voor de groteren is op vrijdag 25 juni ingepland.

Maandag 28 juni : beloning - receptie
Deze beloning is georganiseerd met de eigen klas… uiteraard voor alle
kinderen die hun muntjes verdiend hebben!
Receptie schoolverlaters (ouders ontvangen deze week hun
uitnodiging)

Dinsdag 29 juni :
- Viering
- Forum
- Viering schoolverlaters
Gezellig samenzijn met de klas en een verrassing van juf Noëlla in de
namiddag!
Om 15.00 uur wuiven we onze Pallieters uit…

Woensdag 30 juni : pedagogische vergadering team
( geen school meer voor de kinderen )

Zondag 13 juni : vaderdag
Vaderdag is een dag om alle papa’s te laten weten hoe erg je hem
waardeert!
Proficiat aan alle papa’s

Tot volgende week…

