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Beste wensen voor 2021

Allereerst willen we beginnen met iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Laten we

hopen dat 2021 het jaar wordt dat we het hele coronaverhaal achter ons kunnen laten. 

We wensen iedereen dan ook een goede gezondheid toe.

Maandag 4 januari hebben we met heel de

school afscheid genomen van Les. Dit

konden we natuurlijk niet onopgemerkt

voorbij laten gaan.

Doorheen de dag zijn is Les is alle klassen

nog even dag gaan zeggen. Maar het

toppunt van de dag was een enorme erehaag

waar ze door moest wandelen terwijl er door

heel de school het geweldige afscheidslied

weerklonk. 

Een echt kippenvelmoment.

Afscheid Les
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Zoektocht naar een nieuwe directeur

Bij het afscheid van Les hoort natuurlijk ook een zoektocht naar een nieuwe directeur. Er is

op 18 december een interne oproep binnen GO! scholengroep Antwerpen gelanceerd, maar

er is geen kandidaat gekomen vanuit de huidige groep directeurs. 

Op dinsdag 5 januari is er een vacature gepubliceerd en deze is gepubliceerd op verschillende

kanalen. In bijlage kunnen jullie de vacature en de selectieprocedure vinden. Wij hopen dat er

snel een geschikte kandidaat gevonden word.

Deze week waren het zeer winterse temperaturen. 

We zagen dan ook heel wat gebibber bij de kinderen

op de speelplaats. 

We willen daarom vragen om voldoende warme kledij,

zoals een dikke jas, een sjaal, een muts en

handschoenen, te voorzien voor tijdens de speeltijd. 

Ook in de klassen kan het soms fris zijn doordat de

ramen steeds open moeten staan voor voldoende

verluchting. Een extra warme trui aandoen is dus aan

te raden.

Warme kledij

Van 16 november tot 18 december doet onze school

mee met de ‘Maat op Straat’-actie van Politie

Antwerpen. In die periode leren de kinderen hoe ze

zich hoffelijk kunnen gedragen in het verkeer en

waarom dat zo belangrijk is. In bijlage vinden jullie

meer info over deze actie.

Maat op straat
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Facturen

De schoolfacturen van december werden vandaag per mail verstuurd. 

Gelieve deze zo snel mogelijk te betalen. 

We merken op dat bij sommige emailadressen de factuur in de SPAM box geraakt. 

Kijk deze dus zeker na !

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 !

Meer info vinden jullie op www.meldjeaan.be

Meld je aan ... voor 2021
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