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De laatste rechte lijn naar de
kerstvakantie met de
Sintboot van de Egels
1

Meld je aan..... voor 2021
Vanaf 14 januari 9u tot en met 29 januari 17u kunnen alle broers en zussen die nog niet op De
Pluim zitten en graag een plaatsje wensen zich aanmelden via Meld je aan.
VERGEET DIT NIET want na deze datum vervalt de voorrangsregel en moet u zich aanmelden via
de reguliere periode (waardoor de kans op plaats kleiner is)
De reguliere periode voor ouders zonder kinderen op De Pluim start op 25 februari om 9u30. En
loopt tot 23 maart 17u.
Leerlingen die in K3 zitten hoeven zich niet opnieuw aan te melden, want zij stromen
automatisch door naar L1 !

COVID
Met de kerstvakantie geven we graag even volgende herinnering mee.
Indien de leerling in de kerstvakantie naar een rode zone in het buitenland gaat dan is er
nadien de verplichte quarantaine van 10 dagen.
Mogen we met aandrang vragen om deze regel te respecteren? Dit voor de veiligheid van de
andere leerlingen en het team.

Rapporten
Door de verlenging van de herfstvakantie merkten we op dat de periode tussen de rapporten uit
balans geraakte.
Daarom doen we een aanpassing aan de data van het rapport. Het rapport van januari en het
rapport van april brengen we samen in één rapport.
Hierdoor krijgen de leerling het volgende rapport pas op 4 maart mee. De daaropvolgende
week, op maandag 9 maart, dinsdag 10 maart nodigen we terug als school de ouders uit die we
wensen te spreken voor een digitaal overleg. Op donderdag 12 maart zal er terug een digitaal
oudercontact georganiseerd worden waarop alle andere ouders zich vrij kunnen inschrijven.
De leerlingen van de middenschool ontvangen wel eind januari de resultaten van de examens.
Graag verwijzen we naar de aparte communicatie die afgelopen week verstuurd is.
Het laatste rapport van dit schooljaar zal pas eind juni uitgedeeld worden. Dit maakt dat we
beoordelen op drie periodes, maar dat de evaluaties wel een duidelijker beeld gaan geven.

Op tijd komen....
Toch graag een herinnering wat betreft de
inloop 's ochtends.
De poort opent om 8u25 en sluit om 8u40. We
vragen met aandrang om op tijd te komen.

Speculaas
De speculaasverkoop was een groot succes. Bedankt voor het massaal bestellen !
We hebben nog een kleine overschot, dus heb je graag nog een pakje lekker speculaas, dan
kun je deze kopen op het secretariaat. Een pakje kost 5 euro.

