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WELKOM TERUG!
Vanaf dit schooljaar kiezen we ervoor
om de vrijdagpost 2-wekelijks te
verspreiden. Als er ondertussen
dringend nieuws te melden is, dan
bezorgen we een extra Pluimflash. We
verwijzen u ook graag naar onze
andere communicatiekanalen zoals
onze website en Facebookpagina.
Vergeet zeker ook Seesaw niet, de
klasweblog waarop u een kijkje krijgt
in de klas van uw zoon of dochter. U
ontvangt de inloggegevens van de
klasleerkracht.

Beste ouders

Met de zon in mijn scherm schrijf ik de
eerste vrijdagpost van dit schooljaar...
Ondanks het weer hoop ik dat iedereen
een heel fijne vakantie heeft gehad:
thuis of elders, in de hitte of in de
regen, met tijd voor datgene wat
deugd doet en wat telt.
Ik wens jullie een zeer fijne start en een
heel fijn schooljaar!

Saskia



BELANGRIJKE DATA VOOR
SEPTEMBER 2021

Dinsdag 07/09: infoavond lagere school (19u)
Donderdag 09/09: infoavond kleuterschool (19u)
Dinsdag 14/09: start zwemmen 1ste leerjaar
Vanaf dinsdag 14/09: start huiswerkklas L5 + L6
Maandag 20/09 - vrijdag 24/09: bosklassen L3 + L4

INFOAVOND

We nodigen alle ouders graag uit op onze
infoavond. Dit infomoment gaat door op de
Pluim in de klas van uw zoon of dochter. U
krijgt dan de nodige informatie in verband
met de klaswerking en de afspraken in de klas.
De infoavond voor de LAGERE SCHOOL gaat
door op dinsdag 7 september 2021. 
De infoavond voor de KLEUTERSCHOOL op
donderdag 9 september 2021.
We starten telkens om 19 uur. 

BOSKLASSEN!

Op maandag 20 september 2021 vertrekken
de leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar
een weekje op bosklassen in het Veen! We
verwachten iedereen terug op vrijdag 24
september 2021.
De ouders ontvangen alle nodige informatie
op de infoavond en via een infobrief.
Het belooft een fijne week te worden!

SMARTSCHOOL

Het schoolteam gebruikt Smartschool voor alle
communicatie met de ouders. We vinden het
daarom heel belangrijk dat ouders vlot op hun
Smartschool-account geraken en deze ook
regelmatig nakijken. Indien u moeilijkheden
ondervindt om in te loggen, mag u altijd
passeren op het secretariaat.



SCHOOLTEAM DE PLUIM 2021 - 2022

Directie: Saskia 

Secretariaat: Niels, Babs, Amina en Marie-Paule

Beleidsteam / zorgcoaches: Katrien (zorg jongste kleuters), Daphne (zorg kleuters
en L1), Evi (zorg L2), Anke D. (zorg L3 – L4), An (zorg L5 – L6) en Britt
(beleidsondersteuner)

Flexjuffen: Jessy (kleuters), Frie(kleuters), Evi (L5) en Hilal (lagere school)

Instapklas en jongste kleuters: Céline + Evi (Bezige Bijtjes), Kimberly (Energieke
Egels), Laura-Anne (Wollige Wasberen) en Eva (Vurige Vossen)

Oudste kleuters: Liesbet (Prettige Pinguïns), Tamara (Pittige Puffins), Twiggy
(Olijke Orka’s) en Elise (Zingende Zeehonden)

1ste leerjaar: Stijn (Knappe Krabben) en Jodie (Hippe Haaien)
2de leerjaar: Katleen (Blitse Bevers) en Ilona (Waanzinnige Wolven)
3de leerjaar: Anke L. (Trotse Toekans) en Lieselotte (Krachtige Krokodillen)
4de leerjaar: Inge (Speelse Slingerapen) en Rebecca (Legendarische Lama's)
5de leerjaar: Ann (Trendy Tijgers) en Noke (Joviale Jaguars)
6de leerjaar: Aline (Ongelooflijke Olifanten) en Karolien (Pientere Panters)

LO: Mats en Linsie
LBV: Katrien, Mlaid, Ali en RIna

Voor- en naschoolse opvang: Amina, Seham, Halima, Shana

Maud&co: zij zorgen voor logistieke ondersteuning op de Pluim, zoals het
organiseren van de schoolbibliotheek, helpen op het secretariaat, ...

Poets / technische ondersteuning: Walid, Frank en Wissam

Team middenschool: June, Joeri, Moira, Elien, Kim, Lotte, Hamid en Tina

WIST JE DAT?
Babs ons secretariaat komt versterken vanaf dit schooljaar? Zij zal de
leerlingadministratie verzorgen. Niels zal de personeelszaken voor zijn
rekening nemen.
Karolien is het nieuwe gezicht in het 6de leerjaar. Bij de kleuters verwelkomen
we Céline bij de Bezige Bijtjes en Twiggy bij de Olijke Orka's. Hilal versterkt de
lagere school als flexjuf. Welkom in het Pluimteam!



Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 
Vrijdag 22 oktober 2021: pedagogische studiedag
Vrijdag 12 november 2021: facultatieve verlofdag
Woensdag 2 februari 2022: facultatieve verlofdag
Woensdag 16 februari 2022: pedagogische studiedag
Woensdag 25 mei 2022: facultatieve verlofdag

Vakanties
Maandag 1 november 2021 – Zondag 7 november 2021 – Herfstvakantie
Maandag 27 december 2021 – Zondag 9 januari 2022 – Kerstvakantie
Maandag 28 februari 2022 – Zondag 6 maart 2022 – Krokusvakantie
Maandag 4 april 2022 – Maandag 18 april 2022 – Paasvakantie (+paasmaandag)

Feestdagen en brugdagen
Donderdag 11 november 2021 – Wapenstilstand
Vrijdag 24 december 2021 – Namiddag vrijaf
Donderdag 26 mei 2022 – Vrijdag 27 mei 2022 – O.H. Hemelvaart
Maandag 6 juni 2022 – Pinkstermaandag
Donderdag 30 juni 2022 – Namiddag vrijaf

Belangrijke dagen en feesten in De Pluim
Oudercontacten 
Donderdag 18 november 2021
Donderdag 3 februari 2022
Dinsdag 3 mei 2022
Dinsdag 28 juni 2022

Zomerfeest 
Zaterdag 21 mei 2022

KALENDER 2021 - 2022

WIST JE DAT?
Onze schooluren zijn gewijzigd?
's Ochtends opent de poort om 8.30 uur. De lessen starten om 8.45 uur.
's Avonds opent de poort om 15.25 uur.
De nabewaking start om 15.40 uur.
Tijdens de voor- en de nabewaking is het belangrijk dat de zwarte poort
wordt gesloten voor de veiligheid van onze kinderen. We willen vragen om
hier mee op te letten bij het afzetten of ophalen van uw kind. Bedankt!


