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Vandaag ontvangen jullie uitzonderlijk een woensdagpost, aangezien het lange
weekend voor de deur staat! We willen jullie graag nog belangrijke info meegeven
voor de volgende weken op school.
Geniet van het weekend en tot maandag!

OUDERCONTACT

Volgende week donderdag 18 november staat het
eerste oudercontact van dit schooljaar gepland.
Wegens de huidige coronamaatregelen zal dit
oudercontact digitaal doorgaan.
We vinden het contact met onze ouders belangrijk.
Daarom verwachten we dat alle ouders een
afspraak maken bij de klasleerkracht om het eerste
rapport te bespreken.
U kan een afspraak maken via Smartschool. Vanaf
morgen, donderdag 11 november om 9 uur, zal de
module geopend worden om in te schrijven.
U logt in op Smartschool en kiest vervolgens in de
balk bovenaan bij 'Ga naar' voor 'Oudercontact'. Klik
op 'Afspraak maken of wijzigen' en kies dan voor
'Een afspraak maken'. Kies tot slot het gewenste
tijdstip.
U ontvangt vervolgens een bericht via Smartschool
met de bevestiging en de knop om de live-sessie te
volgen.
Indien u geen afspraak online kan maken, kan u
steeds een bericht sturen naar de klasleerkracht of
telefonisch contact opnemen met de school om een
afspraak in te plannen.

BELANGRIJKE DATA
NOVEMBER 2021

Donderdag 11 november + vrijdag 12 november:
Wapenstilstand en facultatieve verlofdag =
leerlingen geen school, ook geen voor- en
naschoolse opvang.
Maandag 15 november: uitstap Kalmthoutse Heide
voor L3
Dinsdag 16 november: uitstap kinderboerderij voor
L1
Woensdag 17 november: workshop
druktechnieken op school voor de oudste kleuters
Donderdag 18 november: DIGITAAL oudercontact
Donderdag 18 november: geen huiswerkklas voor
L5 en L6 (wegens oudercontact)
Vrijdag 19 november: Rode Neuzenmaaltijd op
school
Maandag 22 + dinsdag 23 + woensdag 24
november: zeeklassen voor L5
Maandag 22 november: uitstap Hidrodoe voor L3
Dinsdag 23 + woensdag 24 november: medisch
schooltoezicht op school voor L1
Woensdag 24 november: deadline bestellen
speculaas
Donderdag 25 november: uitstap Stormkop voor
de Knappe Krabben
Donderdag 25 november: vergadering oudergroep
'Gezellige Giraffen' om 19 uur
Vrijdag 26 november: uitstap Stormkop voor de
Hippe Haaien

VOORLEESWEEK

Van 20 tot 28 november is het VOORLEESWEEK.
Voor de vakantie lanceerden we de oproep naar
(groot)ouders om voor te lezen op school.
Wegens de huidige coronamaatregelen kiezen we
ervoor om het voorlezen buiten te laten doorgaan
of online via een live-sessie op Smartschool. U kan
ook zelf een filmpje maken waarin u voorleest en
dit doorsturen naar de klasleerkracht.

SPECULAASVERKOOP
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De Sint is weer bijna in het land! En daar hoort
lekkers bij. Om daarbij te helpen, verkoopt De Pluim
ook dit jaar weer speculaas. De opbrengst gaat naar
onze school.
U ontvangt een brief met de nodige info en een
bestelstrookje. U heeft tijd tot 24 november 2021 om
speculaas te bestellen.

