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VERGADERING
OUDERPARTICIPATIE

Vorige week donderdag konden we een groep
enthousiaste ouders verwelkomen op de
infoavond rond ouderparticipatie. Na een fijne
en interessante brainstorm ontstond een
vernieuwd concept waar we graag mee aan de
slag gaan. 
We verklappen nog niet te veel! 
Op het eerste oudercontact op 18 november
zullen de ouders het concept aan iedereen
voorstellen. 
Noteer ook alvast de datum van het
winterfeest in jullie agenda's: vrijdag 17
december van 16 tot 18 uur! Een gezellig
samenzijn voor het team, ouders en leerlingen.
Meer info volgt binnenkort!

WE MAKEN SAMEN SCHOOL!

Participatie is één van de pijlers in de visie van onze school. Het schoolteam,
onze leerlingen en de ouders zijn belangrijke partners die samen school maken.
We tonen jullie in deze vrijdagpost 2 mooie voorbeelden van participatie op de
Pluim. Verder vertellen we jullie graag over verschillende boeiende activiteiten
op onze school. Geniet van het weekend en veel leesplezier!



LEERLINGENRAAD

Gisteren vond de eerste vergadering van de
leerlingenraad plaats! Elke klas van de lagere
school en de middenschool vaardigt een leerling
af voor de leerlingenraad. De leerlingen
bespreken verschillende schoolzaken en zoeken
naar constructieve oplossingen. Zo bespraken ze
o.a. de werking van de speelplaats, het
voetballen en het ontleensysteem van het
speelgoedmateriaal. 

PLUIMKOOR

Deze week zijn Jodie en Anke gestart met het
pluimkoor! Iedere maand gaan ze aan de slag
met een ander stuk en een andere graad. In
oktober is het de beurt aan de leerlingen van
het eerste en het tweede leerjaar. Ze repeteren
iedere dinsdag- en donderdagmiddag na de
boterhammen (tijdens de pauze) en tijdens de
laatste week volgt er een toonmoment voor de
hele school en de ouders. 
We kijken er al naar uit!

OPROEP WERKGROEP
SPEELPLAATS

De leerkrachten van de werkgroep speelplaats
zijn op zoek naar bruikbaar speelgoed om de
speelgoedbakken aan te vullen. Heeft u thuis
nog tof speelgoed liggen dat niet meer wordt
gebruikt? Dan zou u onze Pluim-leerlingen er
veel plezier mee doen! 
U mag dit speelgoed bezorgen bij de
klasleerkracht. Bedankt!



WINTERFEEST!

De Pluim organiseert in samenwerking met de
oudergroep een gezellig winterfeest.
Noteer alvast vrijdag 17 december 2021 in jullie
agenda. Meer info volgt binnenkort!

BELANGRIJKE DATA
OKTOBER 2021

Donderdag 21 oktober: uitstap Speelse
Slingerapen en Legendarische Lama's naar 't
Zwin
Donderdag 21 oktober: klasforum
'poppenkastverhaal' van de Olijke Orka's,
Trotse Toekans en Krachtige Krokodillen om
14.30 uur
Vrijdag 22 oktober: pedagogische studiedag =
leerlingen geen school, ook geen voor- en
naschoolse opvang
Maandag 25 oktober: uitstap Pientere Panters
naar het inleefmuseum Studio Globo
Dinsdag 26 oktober: uitstap Pientere Panters
mobiel planetarium (cultuurcentrum Nova)
Dinsdag 26 en donderdag 28 oktober: geen
huiswerkklas (week voor de vakantie)
Woensdag 27 - vrijdag 29 oktober: MUVO 

Vrijdag 29 oktober: toonmoment van het
pluimkoor voor de Knappe Krabben, Hippe
Haaien, Blitse Bevers en Waanzinnige Wolven
om 15.15 uur

      3-daagse voor de hele school

MUVO 3-DAAGSE

Het schoolteam gaat in de week van 25 tot 29
oktober een 3-tal dagen muzisch aan de slag met
onze leerlingen. Het thema van het schoolfeest
zal onthuld worden... Spannend! 
De leerlingen ervaren en experimenteren binnen
de domeinen muziek, drama, beeld en beweging. 



GENIET MEE VAN ENKELE SFEERBEELDEN

VAN DE VOORBIJE WEKEN...

Klasforum van de
Ongelooflijke Olifanten en
de Pientere Panters



De Speelse
Slingerapen zorgden
voor de orde op de
speelplaats. Top!
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De Vurige Vossen en de Energieke
Egels werkten rond de leeuw. Ze
schilderden de manen van de leeuw
met een tandenborstel. 

De Pittige Puffins hebben het verhaal van Goudlokje en de drie beren
uitgewerkt in een stopmotion-filmpje en daarna zelf ook ingesproken. Jullie
kunnen het resultaat bekijken via deze link https://youtu.be/MVvGHgTYWLI 
Veel luister- en kijkplezier!

https://youtu.be/MVvGHgTYWLI

