
Vrijdagpost

Verzorg elkaar goed. 

We zien elkaar terug op 12

november.

30 oktober 2020

De Wasberen en de Bijtjes

hadden een eigen fotobooth

om een Frida portret te

kunnen maken.

Knappe boekenkringen in de

klas van de Slingerapen



Herfstvakantie

De laatste dag voor de vakantie. Het is een bewogen periode geweest voor de kinderen, voor de

ouders en voor het team.

Het was voor iedereen wennen aan de nieuwe schoolorgansiatie. Maar SAMEN deden we het

supergoed ! Een gouden pluim daarvoor.

We gaan er nu 12 dagen even tussenuit. De scholen blijven drie dagen langer gesloten om het

virus geen verdere kansen te geven om zich te verspreiden. En dit is gezien de cijfers echt

noodzakelijk.

Met de vakantie die start verdwijnt ook even het rechtstreekse contact met jullie. Maar mocht er

in de eerste dagen toch nog een besmetting zijn bij een leerling dan is het noodzakelijk dat we

dit weten voor de contact tracing. In het geval van een besmetting vragen we om dit direct te

melden via mail aan les@freinetschooldepluim.be of via een bericht op smartschool. Ik bekijk

mijn mail dagelijks om deze meldingen op te volgen.

Ik neem dan verder contact met jullie op en verwittig indien nodig anderen. Om die reden vragen

we ook om de mail via smartschool op te volgen. Mocht er een melding van een besmetting zijn

in de klas dan worden jullie via deze weg op de hoogte gebracht.

Het is raar om achter een laptop te zitten, wetende dat er straks waarschijnlijk zeer strikte regels

gaan volgen. Vanuit mezelf en heel het team van De Pluim wil ik jullie nog de boodschap geven

om goed voor jezelf en voor elkaar te zorgen.  Veel moed, sterkte en tot gauw !

Les en het Pluimteam



Oudercontacten

Na de herfstvakantie ontvangen alle leerlingen van de lagere school en de middenschool hun

rapport. Gekoppeld aan dit rapport organsieren we ook oudercontacten. Op dinsdag 17 en

donderdag 19 november  hebben we de ouders uitgenodigd op vraag van de leerkrachten en de

zorgcoaches. Deze ouders zijn allemaal deze week telefonisch gecontacteerd voor een

oudercontact.

Indien u niet gecontacteerd bent, dan heeft u toch ook de mogelijkheid om zelf een

oudercontact aan te vragen. Dit oudercontact gaat door op dinsdag 24 november. U ontvangt

vandaag, vrijdag 30 oktober van de klasleerkracht nog een mail met alle info. Reserveren kan

vanaf 16u.

U kunt voor dit oudercontact een afspraak via de module oudercontact in smartschool.

In de mail van de klasleerkrachten ontvangt u hiervoor alle instructies.

Let op ! Gezien het huidige pandemieniveau gaan alle oudercontacten door via smartschool
live.
Op dinsdag 17, 19 en 24 november zullen het GEEN huiswerkklassen zijn



Aankoop fietsenstallingen

Wij ontvingen van de Stad Antwerpen financiële steun via

een 10op10 subsidie voor de aankoop van extra fietsenstallingen.

Deze worden gebruikt voor de fietsen van de school en

voor de fietsen van de leerlingen.

Fluovest

Alle leerlingen dragen vanaf 12 november steeds bij het betreden en het verlaten
van de school een fluovest.
In bijlage vinden jullie alle info betreffende de actie Helm op, Fluo top !



Aangepaste planning november

Zaterdag 31 oktober - Woensdag 11 november 2020 : Herfstvakantie.
9 en 10 november zijn erbij gekomen sinds zondag 25 oktober. De school is gesloten en er is geen

opvang.

Vrijdag 13 november : Middenschool werkt een dagje thuis omwille van klassenraad. De

leerlingen krijgen zelfstandig werk voor deze dag.

Dinsdag 17 november : Herfstrapport

Dinsdag 17 november :  Zwemmen voor Orka's en Toekans. GEANNULEERD !
Door de verstrengde maatregelen zijn de zwembaden gesloten. 

Dinsdag 17 en donderdag 19 november : Oudercontact op vraag van de school of de leerkrachten

Dinsdag 24 november : Vrij oudercontact

We contacteren volgende week telefonisch de ouders die we zeker willen spreken op het

oudercontact. Dit zijn gesprekken die doorgaan met klasleerkracht, zorgcoach en eventueel een

lid van het directieteam. We plannen deze in op twee avonden zodanig dat we zeker een

moment vinden.

Gezien het pandemieniveau op dit moment gaat het oudercontact digitaal door via smartschool

live.

Indien u niet gecontacteerd wordt, dan kan u vanaf vrijdag 30 oktober via smartschool digitaal

een afspraak maken voor het "vrije" oudercontact op dinsdag 24 november. Ook dit gaat digitaal

door via smartschool live.

GEEN huiswerkklassen op 17, 19 en 24 november wegens oudercontacten.




