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Vrijdag 12 februari is het carnaval. De leerlingen mogen dan verkleed naar

school komen. Wij kijken alvast uit naar leuke feest, want in De Pluim

houden we van verkleden! 😉

Carnaval
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De komende week is het een muzische week.

De vorige keer was het muzische drie-daagse,

waarin de kinderen gedurende 3 dagen

helemaal werden ondergedompeld in het

thema “Mexico”. Deze keer pakken we het

een beetje anders aan. In plaats van alles te

organiseren op 3 dagen, zullen we het deze

keer verspreiden over de hele week. Er zullen

dus heel wat momenten zijn waarop de

leerlingen muzisch werken. Natuurlijk gaat

ook deze keer gewerkt worden rond

“Mexico”. 

Muzische week



De weermannen voorspellen de komende

dagen heel wat sneeuwval en koude

temperaturen. We gaan onze speeltijden

aanpassen en indien nodig extra binnen

spelen inlassen, maar we proberen wel zoveel

mogelijk buiten te spelen. Frisse lucht is voor

iedereen nodig doorheen de dag. 

We willen daarom wel vragen om extra

aandachtig te zijn voor de kledij de komende

week. Doe jouw zoon/dochter voldoende

warme kledij aan. Geef eventueel ook

reserverkledij mee, zodat hij/zij van kledij

kan wisselen indien dit nat is door te spelen

in de sneeuw. Dit zal niet alleen nodig zijn

voor de kleuters, maar ook voor de leerlingen

van de lagere school. 

Sneeuw en koude

temperaturen
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Er zijn heel wat verloren voorwerpen bij ons

op school. Afgelopen vrijdag hebben we de

kasten op de speelplaats gerold, zodat alle

ouders al eens een kijkje konden nemen. In

de loop van volgende week zullen alle klassen

eens gaan snuisteren tussen deze

voorwerpen. Voor de ouders zullen

donderdag en vrijdag de verloren

voorwerpen opnieuw worden uitgestald en

dit zowel om 8u25 als om 15u30. We hopen

dat op deze manier er al heel wat verloren

voorwerpen opnieuw bij de eigenaar terecht

komen.

Verloren voorwerpen


