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Heerlijke zonnige dagen ...

Just Dance met de Panters
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Nieuwe directie
Beste ouders
Afgelopen maandag (22/2) ben ik gestart als jullie nieuwe directeur in De Pluim.
Wie ben ik nu eigenlijk?
Ik ben Saskia Doossche, 51 jaar, en woon samen met mijn gezin (een man en 3 kinderen) in
Hove.
Drie kinderen van 22, 20 en 17 jaar die volop in het leven staan en voor de nodige sfeer in huis
zorgen. Elke dag is anders; of ze zijn er niet, of ze brengen een hele aanhang mee …
Bewust heb ik gewacht tot ik zelf terug wat ademruimte had om me te focussen op deze
nieuwe
uitdaging. Na vele jaren gewerkt te hebben op de Spectrumschool – eerst als leerkracht,
daarna als
beleidsmedewerker – màg ik nu het team van De Pluim vervoegen.
Ondanks het feit dat ik pas maandag gestart ben heb ik vandaag, vrijdag, een heel erg ‘wij’gevoel.
Het enthousiasme en de bevlogenheid vliegen je om de oren in De Pluim!
Freinetschool De Pluim is een verdomd mooi verhaal en samen met de kinderen, het team én
de
ouders wil ik graag dit mooie verhaal verder schrijven.
Ik wil jullie van harte bedanken voor het vertrouwen en hoop jullie snel beter te leren kennen!
Fijn weekend!
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Politie aan de poort ?!
Afgelopen week hebben 2 politieagenten de
verkeersveiligheid aan onze poort
geobserveerd. Dit gebeurt voor de regio KielHoboken-Wilrijk en deze week stond
De Pluim op de planning.
Wanneer er een volgende observatie gepland
staat weten we niet.
Samen met jullie vinden we
verkeersveiligheid énorm belangrijk. Mogen
we daarom nog eens oproepen om jullie kids
niet te laten uitstappen uit de wagen vlak
voor de poort aub? Onze fietsers
zijn jullie dankbaar!

Oudercontact week 08-12 maart
Op 4 maart as ontvangen alle leerlingen van de
lagere school hun rapport. Gekoppeld aan
dit rapport organiseren we ook oudercontacten.
Op maandag 08 en op dinsdag 09 maart hebben
we de ouders uitgenodigd op vraag van de
leerkrachten en de zorgcoaches. Deze ouders zijn
allemaal telefonisch gecontacteerd voor een
oudercontact. Indien u niet gecontacteerd bent,
dan heeft u ook de mogelijkheid om zelf een
oudercontact aan te vragen. Dit oudercontact gaat
door op donderdag 11 maart. U ontvangt
eerstdaags van de klasleerkracht nog een mail met
alle info.
Tijdens de oudercontacten is er wel nabewaking
maar worden er geen huiswerkklassen
georganiseerd.
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Planning maand maart:
08, 09 & 11 maart: oudercontact
10 maart: facultatieve verlofdag, kinderen hebben geen school. Er is ook geen buitenschoolse
opvang voorzien.
12 maart: Bednetdag

Het project over robots bij de Orka's

Het project over
zaaien, oogsten
en voeding
bij de Puffins
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