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STRAPWEEK! WE STAPPEN EN TRAPPEN
NAAR SCHOOL!
Vandaag sloten we een fijne Strap-verkeersweek af op de Pluim!
Er heerste de hele week een gezellige drukte op de speelplaats. Alle kinderen
konden zich uitleven met fietsen, steps, skateboards, gocarts, ... 
Dit is een leuke manier om naar school te komen. Het is bovendien gezond, goed
voor het milieu en zorgt voor meer rust en veiligheid aan de schoolpoort.



INFOVERGADERING

Zoals aangegeven op de infoavond willen we dit
jaar terug van start gaan met ouderparticipatie.
Heb je zin om je schouders te zetten onder een
leuke activiteit op school? Wil je graag mee iets
organiseren? 
Dan nodigen we je graag uit op donderdag 07/10
om 19 uur. Hier kom je te weten wat er bedoeld
wordt met ouderparticipatie en wat de
verwachtingen zijn. Voel je je nadien
aangesproken? Dan ben je van harte welkom in
het schakelteam!
Ben je benieuwd en vrij op 7 oktober? Stuur dan
een mailtje (via Smartschool) naar Britt
Seeldrayers om jouw aanwezigheid te bevestigen.

VERKEERSPOSTERS

De Waanzinnige Wolven zorgden
deze week voor knappe posters om
de Strapweek onder de aandacht te
brengen bij iedereen!

PLEZIER OP DE
SPEELPLAATS!

We vinden het belangrijk dat onze kinderen fijn
kunnen samenspelen tijdens de speeltijden.
De jongste kleuters hebben hun eigen plekje
met speelmateriaal in het Vlinderbos. 
Voor de grotere kinderen is er een
voetbalrooster en speelgoedbakken met toffe
spulletjes die uitgeleend kunnen worden tijdens
de speeltijd. 
De leerlingen van 5 en 6 houden mee een oogje
in het zeil en helpen bij het uitlenen van het
materiaal. Knap! 



BOSKLASSEN

Op maandag 20 september vertrekken de Trotse
Toekans, de Krachtige Krokodillen, de Speelse
Slingerapen en de Legendarische Lama's voor
een spetterende week bosklassen in het Veen.
Het belooft een toffe week te worden! 
De ouders van L3 en L4 kunnen de avonturen van
de kinderen volgen op Seesaw.
Er staat ook een grote postbus aan het
secretariaat waar de ouders post kunnen
achterlaten voor hun kind. Op woensdagmiddag
wordt de postbus naar het Veen gebracht.

BELANGRIJKE DATA
OKTOBER 2021

Vrijdag 1 oktober 2021: klasforum
Ongelooflijke Olifanten en Pientere Panters
Maandag 4 oktober 2021: medisch
schooltoezicht L4
Woensdag 6 oktober 2021: medisch
schooltoezicht L5
Donderdag 7 oktober 2021: infovergadering
Vrijdag 22 oktober 2021: pedagogische
studiedag = leerlingen geen school, ook geen
voor- en naschoolse opvang

MEDISCH
SCHOOLTOEZICHT

maandag 4 oktober 2021: L4
woensdag 6 oktober 2021: L5
dinsdag 23 en woensdag 24 november: L1

Binnenkort komt het CLB naar de Pluim om het
medisch schooltoezicht te organiseren voor L1,
L4 en L5. Normaal gezien heeft iedereen reeds
een infobrief van het CLB meegekregen.

De datums voor de toezichten:

Het medisch schooltoezicht gaat door op
school.



GENIET MEE VAN ENKELE

SFEERBEELDEN UIT DE PLUIM...

Creatief aan de slag bij 
de Pittige Puffins

de Blitse Bevers en de Waanzinnige Wolven

FijnFijnFijnweekend!
weekend!
weekend!

Alles op rolletjes bij 
de Ongelooflijke Olifanten


