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SAMEN!
Deze week stonden er opnieuw heel wat veranderingen op het programma. Een
vroegere start van de kerstvakantie, mondmaskers vanaf het 1ste leerjaar. Dit
betekent veel schakelen en bijsturen voor iedereen. 
We merken dat zowel het schoolteam als onze leerlingen hun uiterste best doen
om alles goed op te volgen. De kinderen dragen knap hun mondmaskers. Het
team zorgt voor mondmaskerpauzes, creatieve bankopstellingen in de klas,
leuke tussendoortjes, ... 
Samen proberen we om het beste te maken van deze aparte tijden!

NOODOPVANG
Dit jaar start de kerstvakantie voor onze kinderen al op 20 december. Hiermee
willen we er allemaal samen voor zorgen dat de coronacijfers dalen en de
feestdagen veilig en gezond kunnen verlopen.
Spijtig genoeg is het niet voor iedereen mogelijk om zo snel een oplossing te vinden
voor die extra week vakantie. Misschien kan u niet thuis werken, heeft u geen
familie of vrienden waar uw kind naartoe kan of kan u zelf geen extra vakantie
nemen?
Enkel wanneer er geen andere oplossing is, kan u gebruik maken van (gratis)
noodopvang tussen 20 en 24 december. Deze noodopvang wordt georganiseerd
door de stad Antwerpen.
Heeft u nood aan opvang in de week van 20 december tot 24 december? Vul dan
zeker de enquête in op Smartschool ten laatste zondagavond 12 december.
Iedereen krijgt een bericht via Smartschool met de link naar de enquête. U hoeft
de enquête enkel in te vullen indien u nood heeft aan noodopvang.
Onze school organiseert zelf geen noodopvang, ten laatste op woensdag 15
december informeren we iedereen over de organisatie van noodopvang in de buurt.

NIEUWE COLLEGA LO
Linsie (leerkracht LO) is sinds vorige week in zwangerschapsverlof. 
We verwelkomen daarom vanaf maandag Dylan in het Pluim-team! 
Ter herinnering: de zwemlessen gaan voorlopig nog niet door vanwege de
coronamaatregelen.



De bewoners van Maud & Co organiseren in
samenwerking met La Cantina een
ontbijtactie tijdens 'de Warmste Week'. 
U kan ontbijtboxen bestellen en zo Maud &
Co een duwtje in de rug geven.
U vindt alle praktische informatie in de brief
in bijlage bij deze Vrijdagpost.

ONTBIJTBOXEN
MAUD&CO

SOKKEN GEZOCHT!
Het kleuterteam heeft regelmatig
reservesokken nodig om de natte sokken
van de kleuters te vervangen na een
speeltijd. Deze voorraad is bijna op!
Heeft u thuis nog kindersokken liggen die
te klein zijn, dan mag u ze altijd bezorgen
aan de kleuterjuffen. Bedankt!

HUISWERKKLAS L5 EN L6

Dinsdag 14 december: WEL huiswerkklas
voor L5 en L6.
Donderdag 16 december: GEEN
huiswerkklas voor L5 en L6.

Volgende week is het de laatste week voor
de vakantie. We zullen de huiswerkklas op
de volgende manier organiseren.

De kerstvakantie gaat vervroegd van start op
vrijdag 17 december.
Elke klas houdt op vrijdagnamiddag een
'winterfeestje in de klas'. De klasbubbels
ronden zo deze periode op een fijne manier
samen af. 
Iedereen mag vrijdag 17/12 eveneens zijn
leukste winter-kerstoutfit aantrekken. Denk
aan wintertruien, slingers op je hoofd, ... 
Tijdens de grote speeltijd zal de leerlingenraad
liedjes spelen die de leerlingen kunnen
aanvragen. Zo zijn we klaar voor een
ontspannende vakantie!

BIJNA KERSTVAKANTIE!

SCHOOLFACTUREN
Ter info: de schoolfacturen werden donderdag
9 december verstuurd. 



GENIET MEE VAN ENKELE SFEERBEELDEN

VAN DE VOORBIJE WEKEN...

Sinds deze week kunnen onze leerlingen
van de lagere school elke middag terecht
in de schoolbib. Even wegdromen met een
goed boek... Zalig!



Mondmaskerpauze bij de Knappe
Krabben en even energie loslaten
tijdens de turnles!

De Hippe Haaien en de Knappe Krabben
bezochten 'Stormkop'! Een bijzonder
fijne uitstap!



De Toekans en de Krokodillen gingen
voor de eerste keer aan de slag met
breuken in wiskunde. Hoe kan je dit
levensecht uitleggen? Door
pannenkoeken te versnijden, natuurlijk!

Lesjes yoga bij de Pientere Panters en
de Ongelooflijke Olifanten: iedereen
helemaal zen!



De Olijke Orka's gingen aan de slag rond het
thema 'blokken'. Wie bouwt de hoogste toren?
Programmeren met de Beebots en werken in
het letterboek. Knap!

Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekend!het weekend!het weekend!
De Prettige Pinguïns
ontdekken nieuwe
illustratietechnieken
met scheerschuim en
ecoline.

Hoog bezoek van de
SInt op de Pluim!


