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Lapbook over het menselijk

lichaam bij de Tijgers

Knappe boekenkringen

bij de Slingerapen



Ook dit jaar doen we als school mee aan de

actie van de Wondere Pluim. Dit is een

schrijfwedstrijd voor de lagere school die

doorgaat op woensdag 24/02. Alle leerlingen

hebben een brief mee naar huis gekregen die

ze, indien de leerlingen willen mee doen aan

de schrijfwedstrijd, ingevuld terug moeten

meenemen naar school. 

Ook zijn we op zoek naar ouders die mee in

de jury van de Wondere Pluim willen zitten.

In de bijlage vindt u ook nog eens de brief. 

 

Wondere Pluim
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Dinsdag was het Fluodag en dat was heel duidelijk te zien door heel de school. De kinderen

hebben heerlijk kunnen dansen tijdens een fluo-fuif per klas. Tijdens deze fluo-fuif hebben

de kinderen kunnen ontdekken wat fluo en reflecterende kledij kan betekenen in het

donker. Een top ervaring!

Fluodag



Tot en met 17/01 kon men zich kandidaat stellen voor de functie van directie. 

Woensdag 27/01 zal er een panelgesprek plaats vinden voor de kandidaten. In dit panel

zitten verschillende personen die onze school vertegenwoordigen, zoals een leerkracht van

ons team en een lid van onze schoolraad. Na dit panelgesprek volgt nog een selectiegesprek.

In de selectiecommissie zitten personen van de scholengroep, zoals de algemeen directeur

en coördinerend directeur. Dit selectiegesprek vindt plaats op 02/02. 

Daarna wordt de beslissing doorgestuurd naar de raad van bestuur van de scholengroep die

de kandidaat dan goedkeuren. 

Zodra wij het definitieve besluit van de raad van bestuur te horen krijgen, houden we jullie

op de hoogte. 

Update selectieprocedure nieuwe directie

Nog even en het is weer zo ver… carnaval! Het

moment bij uitstek om je volledig te laten gaan en

jouw mooiste/zotste/grappigste/coolste/…. Outfit

uit de kast te nemen. We hebben al vaak bewezen

dat wij in De Pluim ons kunnen verkleden als de

beste! 

Vorig jaar was er een heuse carnavalsweek waarin

welke elke dag in een ander thema naar school

kwamen. Dit was fantastisch om te zien, maar de

leerlingen misten toch een “echte carnavalsdag”

waarop ze zelf mochten kiezen wat ze aan deden.

Op vraag van de leerlingen hebben we dan ook

besloten om dit jaar Carnaval te vieren op vrijdag

12 februari. Wij zijn al heel benieuwd naar alle

originele en spetterende kostuums! 

Carnaval
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Jammer genoeg is Covid 19 niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Vandaag heeft

de heeft het Overlegcomité samengezeten en zijn de voorstellen voor het onderwijs goed

gekeurd. 

Voor de basisschool verandert er niet veel. Enkel het 5e en 6e leerjaar zullen veranderingen

ondervinden, namelijk door de mondmaskerplicht in 5de en 6de leerjaar bij besmetting.

Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar

basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in

isolatie of in quarantaine moet. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

• in de hele school — in de klas en op de speelplaats;

• voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het

betrokken personeelslid;

• in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie

moet.

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde

leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Wij hopen van harte dat iedereen gezond blijft en dat we deze maatregel niet nodig zullen

hebben. 

Update covid 19
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Wij willen ook nog een oproep doen om zeer waakzaam te zijn. Als jouw kind

ziektesymptomen heeft, gelieve steeds de huisarts te contacteren en indien nodig jouw kind

niet naar school te brengen. Zo zorgen we samen voor de gezondheid van iedereen. 


