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BIJNA VAKANTIE...

Deze laatste week voor de vakantie hing er een bijzondere sfeer op school. Tijdens het
wandelen door de gangen konden we genieten van Indische muziek, allerlei geuren en
kleuren, beatboxers, ... De kinderen werden helemaal ondergedompeld in het thema
van het schoolfeest 'Indisch kleurenfestival'. Als afsluiter toonde het Pluimkoor hun
zangtalenten aan iedereen. Fantastisch!
De herfst is ondertussen volop voelbaar, dit weekend een uurtje langer slapen en tijd
voor een ontspannende vakantie... Geniet van deze week samen en we zien elkaar
graag terug op maandag 8 november!

UPDATE CORONAMAATREGELEN

Naar aanleiding van de toenemende besmettingscijfers in de samenleving zijn de
onderwijspartners deze week bijeen gekomen om de actuele context te bespreken.
Vanaf 8 november nemen we de volgende maatregelen.
Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een
mondmasker op school.
Leerkrachten van het 5e en het 6e leerjaar moeten een mondmasker dragen. Wij
kiezen er voor om als team allemaal opnieuw een mondmasker te dragen binnen.
Ook tijdens de uitloop dragen we allemaal een mondmasker, omdat er contact met
ouders mogelijk is.
De aanwezigheid van derden wordt nog steeds ontraden. Daarom behouden we de
huidige regeling; kinderen worden afgezet aan de buitendeuren van het
schoolgebouw ’s ochtends. ’s Avonds worden de kinderen op de speelplaats
opgehaald.
Alle externen dragen op school een mondmasker.
Er komen nieuwe procedures voor testen, contact tracing en quarantaine. Enkel
symptomatische kinderen zullen worden getest. Er wordt een procedure voorzien om
snel op te treden bij clusteruitbraken: een klas wordt in quarantaine geplaatst
wanneer er vier besmettingen worden vastgesteld in één week tijd.
Het oudercontact van 18 november zal digitaal georganiseerd worden. Meer praktische
info volgt na de herfstvakantie.

TEAMNIEUWS!

Daphne De pooter heeft besloten een andere
uitdaging aan te gaan en start na de
herfstvakantie in Freinetschool Het Avontuur als
beleidsondersteuner. We wensen haar heel veel
succes!
Evy Brits start na de herfstvakantie terug in
haar bijtjesklas als klasjuf van de jongste
kleuters. We danken Céline voor haar inzet in
september en oktober, de bijtjesklas is zeer
goed opgestart en opgevangen!
We nemen geen afscheid van Céline! Zij zal de
kleuterzorg op zich nemen, samen met Katrien
en Jessy.
Amy zal op maandag Evi vervangen bij de
Joviale Jaguars.

LBV-NIEUWS
(LEVENSBESCHOUWING)
We zijn geïnformeerd dat de leerkracht roomskatholieke godsdienst niet terugkomt na de
herfstvakantie. Haar afwezigheid is verlengd tot
einde schooljaar.
De inspecteur doet er alles aan om deze
vacature in te vullen, maar voorlopig zonder
resultaat.
Vandaar onze oproep: indien je je geroepen
voelt om met kinderen en binnen de visie van
onze school aan de slag te gaan als leerkracht
rooms-katholieke godsdienst, laat ons iets
weten. We geven je gegevens graag door aan
de inspecteur.
In onze school zijn er 12 lestijden (donderdag en
vrijdag de ganse dag) te geven.
Concreet: bij vragen of interesse, mail naar
Saskia via Smartschool.

OPROEP: VOORLEZERS
GEZOCHT!
Van 20 tot 28 november is het VOORLEESWEEK.
Ook in De Pluim willen we hier graag aandacht
aan besteden.
We zijn daarom op zoek naar (plus)mama’s,
(plus)papa’s, oma’s , opa’s, …die graag een
verhaal willen komen voorlezen in de klas.
Ben jij kandidaat? Stuur dan een
smartschoolberichtje naar de leerkracht waarbij
je zoon/dochter/kleinkind zit, zodat jullie samen
concreet kunnen afspreken.
Het voorlezen gebeurt wel met een
mondmasker en met voldoende afstand en
ventilatie.

RODE NEUZEN DAG

Welbevinden en je goed voelen, staan centraal in
onze schoolvisie. We vinden het belangrijk dat er
aandacht is voor het psychologisch welzijn van
kinderen en jongeren.
Daarom organiseert het schoolteam na de
herfstvakantie verschillende acties voor Rode
Neuzen Dag.
Zo is er op 10 november een 'Rode Neuzen'
fotoshoot per klas op school. Op 19 november
zorgen de Panters en de Olifanten voor lekkere
broodjes en hotdogs. Er zal verder ook aandacht
zijn voor dit thema door verschillende activiteiten
in de klas.
Op 26 november wordt bekendgemaakt welk
bedrag de school heeft ingezameld. De kinderen
mogen die dag met een rood kledingstuk / een
rood accent naar school komen.

HELM OP FLUO TOP

Na de herfstvakantie start de vertrouwde
verkeersactie 'Helm Op Fluo Top'. We willen
allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en
beschermd naar school gaan. Door veilig (met
een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende
en fluorescerende kledij) naar school te komen,
kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen
winnen. De actie start na de herfstvakantie (8
november 2021) en loopt tot de krokusvakantie
(25 februari 2022). Dat zijn de donkerste
maanden van het jaar.
Dus vergeet zeker niet om elke dag het
fluovestje aan te trekken en voor de fietsers,
vergeet de fietshelm niet!

VERKEERSINFO

Reeds een tijd geleden besliste de stad
Antwerpen om de Krijgsbaan her aan te leggen.
Op 25 oktober start de aannemer met de eerste
fase van de werkzaamheden. De Krijgsbaan zal
door de werken een hele tijd uit verkeer
genomen worden. We geven deze info graag
mee, aangezien dit een invloed kan hebben op
de verkeersdrukte en op uw route van en naar
school.
Meer info via de volgende link.

BELANGRIJKE DATA
NOVEMBER 2021

Donderdag 11 november + vrijdag 12
november: Wapenstilstand en facultatieve
verlofdag = leerlingen geen school, ook geen
voor- en naschoolse opvang.
Donderdag 18 november: DIGITAAL
oudercontact
Maandag 22 + dinsdag 23 + woensdag 24
november: zeeklassen voor de Trendy Tijgers
en de Joviale Jaguars
Dinsdag 23 + woensdag 24 november:
medisch schooltoezicht op school voor de
Knappe Krabben en de Hippe Haaien
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De Bezige Bijtjes leerden over

de herfst en gingen in het bos

op zoek naar herfstmaterialen!

De Olijke Orka's maakten zelf stokpoppen
en sokpoppen voor hun project
'Poppenkast en poppenkastpoppen'.

De Olijke Orka's, de
Krachtige Krokodillen en
de Trotse Toekans
maakten samen een
poppenkastvoorstelling!

De Blitse Bevers en de Waanzinnige
Wolven genieten van het mooie weer
tijdens een herfstdag!

De Legendarische Lama's
trokken naar de biotoop
't Zwin voor een fijne uitstap!

De 3de graad (L5 + L6)
experimenteerde met kleur
tijdens de MUVO 3-daagse.

Dit weekend vertrok het schoolteam op
teamweekend. We logeerden in
Oostduinkerke aan zee. We werkten rond
de verschillende Freinettechnieken en we
trainden onze lachspieren tijdens de
verschillende teambuildingsactiviteiten.
Kortom, een pluimtastisch weekend!

De Trotse Toekans werkten samen aan hun klaskrant!

De jongste kleuters werkten klasoverschrijdend
rond basiskleuren en gevoelens. Ze dansten hoe
ze zich voelden op de muziek.

De 2de graad (L3 + L4) ging met muziekinstrumenten aan de slag
tijdens de MUVO 3-daagse!

De Hippe Haaien ontvingen de
eerste post van hun
correspondentieklas 'het Toverbos'!

Vervolgens gingen de Haaien op
zoek naar een postbus om iets
terug te sturen...

Postbus gevonden!
Post van de Haaien is vertrokken!

De Pientere Panters
brachten een bezoek
aan het planetarium.

De Pientere Panters
trokken de wijde
wereld in en bezochten
een inleefmuseum rond
Congo!
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