Pallieternieuws

25–10-2021

Verloren voorwerpen
We hebben weer heel wat verloren voorwerpen bij elkaar gesprokkeld.
Deze mooie spullen zijn helaas van niemand…
Als jullie het ontbrekende kledingstuk van je zoon of dochter herkennen,
geef ons dan een seintje, aub. Als de kledingstukken niet herkend worden en dus ook niet
afgehaald, worden ze in onze kledingreserve weggeborgen.

Dag van de jeugdbeweging
Vorige vrijdag was het dag van de jeugdbeweging. Fijn om te zien dat er toch heel wat
kinderen (en zelfs leerkrachten) aangesloten zijn bij een jeugdbeweging. Sommigen
toonden trots hun uniform…

Music maestro
Deze week gaan alle klassen een leuke djembésessie aangeboden krijgen door meester
Ruud en juf Noëlla.. .
Op het ritme van djembés en met wat leuke andere attributen erbij , worden we gewoon
helemaal vrolijk… boem tata boem… boem tata boem…

Rapport

Een eerste deeltje schooljaar zit erop. In de voorbije periode werd er eerst veel herhaald
en natuurlijk ook nieuwe leerstof aangebracht.
Donderdag worden de rapporten doorgestuurd. Toch altijd fijn wanneer jullie ouders even
de tijd nemen om met je kind dit door te nemen, te bespreken en een schouderklop of
dikke duim doet uiteraard wonderen!
Wanneer jullie kinderen testjes mee naar huis krijgen, willen we die op vrijdag wel terug in
de school zien…
Turngerief
De kinderen brengen hun turngerief mee naar huis met de bedoeling dat dit gewassen
wordt en na de vakantie uiteraard ook weer terug meegegeven wordt naar school!

Forum
Vrijdag sluiten we het eerste grote deel van ons project af.
In ons forum laten we via foto’s en film aan alle kinderen zien wat we de afgelopen periode
allemaal gedaan hebben rond ons project music maestro, kennismakingsdagen enz…
In het forum zelf hopen we te kunnen genieten van leuke muzikale toonmomenten.

Schoolkrant

De eerste editie van dit schooljaar zit deze week in de boekentas van jullie kinderen.
Het is weer de moeite, neem dus zeker de tijd om het eens te lezen en door te nemen.

Herfstvakantie

Het belooft mooi weer te worden…dus naar buiten… vitamine D opdoen blijft belangrijk…
We wensen alle Pallieters een mooie en ontspannende herfstvakantie.
Geniet van het buitenzijn… buitenspelen, wandelen… maar geniet vooral ook van elkaar!
Tot in november…
Nog even meegeven dat 12 november in onze school een brugdag is… de kinderen hebben
dan geen school…

