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GO! FREINETSCHOOL DE PLUIM

CORONA-UPDATE

Vandaag luisterden we aandachtig naar de persconferentie met de nieuwe
maatregelen. We kunnen er niet omheen dat corona ook zijn impact heeft op De Pluim.
Deze week werden een aantal kleuterklassen in quarantaine geplaatst. De betrokken
klassen werden op de hoogte gebracht en geïnformeerd.
Het schoolteam volgt de situatie op en probeert steeds zo snel mogelijk te
communiceren bij onverwachte wijzigingen. We willen tot slot graag vragen om een
aantal reserve-mondmaskers in de boekentas van de kinderen mee te geven die een
mondmasker moeten dragen. We merken dat de maskers soms snel stukgaan bij het
spelen. Bedankt!

WAT EEN FIJNE
VOORLEESSFEER!

We konden deze week genieten van een
fijne voorleessfeer op de Pluim!
Verschillende ouders lazen voor op de
speelplaats, Maud & Co verzorgde
voorleessessies voor alle klassen, er
werden mysterieuze voorleesfilmpjes
gemaakt in het vijfde leerjaar, ... Het doet
ons plezier om deze initiatieven te zien.
Het schoolteam vindt lezen en voorlezen
heel waardevol voor de ontwikkeling van
onze kinderen. Het betrekken van ouders
maakt het alleen maar waardevoller.
Bedankt!

RODE NEUZEN DAG

Vandaag werden alle toffe Rode Neuzen-acties
op de Pluim feestelijk afgesloten! Onze school
kleurde volledig rood en deze middag klonk er
aangepaste muziek op de speelplaats. We
kunnen met veel trots melden dat er maar
liefst 1764 euro wordt gestort op de rekening
van Rode Neuzen Dag! Bedankt!

SCHOOLBIB = STILLE
LEESRUIMTE

Het schoolteam hecht veel waarde aan lezen
en aan het tijd maken voor genietend lezen.
Dit zorgt ervoor dat kinderen meer lezen en
ook sterkere lezers worden.
De Pluim beschikt over een fijne schoolbib die
ondertussen werd gevuld met heel wat boeken
van kinderen en ouders.
Vanaf maandag kunnen de kinderen van de
lagere school terecht in de schoolbib tijdens
de middagpauze. Via een doorschuifsysteem
kan elk leerjaar minstens 1 keer per week even
genieten van een ontspannend verhaal.
Maud & Co zorgt mee voor de praktische
ondersteuning van de stille leesruimte.

PLUIMKOOR

Het Pluimkoor is opnieuw gestart voor een
tweede ronde! Jodie en Anke gaan tijdens
deze periode aan de slag met de leerlingen
van de tweede graad die zich inschreven.
Binnenkort volgt er dan ook een
toonmoment voor de ouders op de
speelplaats. Meer info volgt!

LEVERING SPECULAAS

Vrijdag 3 december levert de Sint de
bestelde speculaas. Kleinere bestellingen
worden meegegeven met de leerlingen.
Grote pakketten kunnen opgehaald worden
om 15.30 uur in de grote hal.

WINTERFEEST

Jammer genoeg moeten we het geplande
winterfeest van 17 december annuleren.
Het schoolteam denkt momenteel samen
met de oudergroep 'de Gezellige Giraffen' na
over een mogelijk alternatief intern op
school. Meer info volgt!

VRIJDAG 24 DECEMBER

We geven ook nog even mee dat op vrijdag
24 december de school sluit om 12.20 uur.
Er is die dag ook geen naschoolse opvang.
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De Hippe Haaien en de Knappe Krabben
trokken naar de kinderboerderij voor
een fijne uitstap!

De Blitse Bevers en de Waanzinnige
Wolven trokken naar het Polderbos!

De Trendy Tijgers en de Joviale Jaguars
genoten van een toffe 3-daagse in
Oostende!

Voorleesweek @ De Pluim!

RODE NEUZEN DAG!
BEDANKT IEDEREEN!
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