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WELKOM TERUG!
Wat waren we blij om iedereen maandag terug te zien na een
deugddoende vakantie! De batterijen zijn weer opgeladen om er opnieuw
met veel enthousiasme in te vliegen.
Het Pluimteam wenst iedereen een fantastisch 2022 en we willen met
veel goesting samen school maken!

Wens
 

Dat je mag vinden wat je zoekt.
Dat je blijft zoeken als je vindt.
Dat je de dingen blijft bekijken
met de wijsheid van een kind.

 
Dat elke dag één ogenblik

je overrompelt, pakt of raakt.
Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand

overbrugbaar maakt.
 

Stijn De Paepe
 



LEUK NIEUWS!
Tijdens de vakantie werden 2
collega's uit het Pluimteam
opnieuw trotse ouders.
Mats werd papa van een
dochter, Jozefien.
Linsie werd mama van een
dochter, Stella.
Een dikke proficiat!

We verwelkomen na de vakantie ook een
aantal nieuwe collega's in het Pluimteam.
Sinds deze week is Dieuwke onze collega
rooms-katholieke godsdienst. 
Dylan en Michaela nemen de LO-lessen voor
hun rekening. Michaela vervangt de klassen
van het 1e leerjaar tot en met het 5de leerjaar.
Dylan neemt het kleuterturnen voor zijn
rekening + het 4de en het 5de leerjaar
(gesplitst met Michaela) en het 6de leerjaar.
Mats komt eind januari terug en neemt dan
terug de kleuters en het 5de en 6de leerjaar
onder zijn hoede. Vanaf dan neemt Dylan de
originele klassen van Linsie over tot april.
Welkom collega's!

WELKOM IN HET TEAM!

AANMELDEN 2022 - 2023
De inschrijvingsperiode voor volgend
schooljaar komt weer dichterbij. Als je je kind
wil inschrijven op onze school, moet je je
kind eerst aanmelden via
https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/. 
Als er een broer of zus is ingeschreven in
onze school, kan je je kind met voorrang
aanmelden. Deze voorrangsperiode start op
dinsdag 25 januari 2022 (9.30 uur) en loopt
tot donderdag 10 februari 2022 (17 uur). 
Tussen 7 maart en 31 maart (17u) kunnen alle
kinderen aangemeld worden.
Als er nog vragen zijn, aarzel niet om het
secretariaat te contacteren.

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/


Woensdag 26 januari 2022: medisch
schooltoezicht Knappe Krabben en Hippe
Haaien (L1).
Woensdag 2 februari 2022: facultatieve
verlofdag = leerlingen geen school, ook
geen voor- en naschoolse opvang.
Donderdag 3 februari 2022: online
oudercontact tweede rapport, verdere info
volgt.
Woensdag 16 februari 2022: pedagogische
studiedag = leerlingen geen school, geen
voor- en naschoolse opvang.

BELANGRIJKE DATA
JANUARI - FEBRUARI 2022

Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekend!het weekend!het weekend!

KIJKDAGEN
Onze kijkmomenten voor inschrijvingen voor
volgend schooljaar worden georganiseerd op 
23 februari en 9 maart 2022 (onder voorbehoud
van de maatregelen). Er wordt een sessie
voorzien om 09u00 en om 09u15 (2
startmomenten). Bij interesse graag inschrijven
via mail naar babs@freinetschooldepluim.be .
Als je de leeftijd van het kind vermeldt, kunnen
we meteen ook aangeven hoeveel plaats er
beschikbaar is.


