
VRIJDAG

POST
GO! FREINETSCHOOL DE PLUIM

28 JAN

2022

PLUIM-NIEUWS!
Deze Vrijdagpost is opnieuw gevuld met belangrijk schoolnieuws, fijne Pluim-
verhalen en leuke sfeerfoto's uit onze klassen. Veel leesplezier!

CORONA-UPDATE

De noodremprocedure waarbij een hele klas in quarantaine moet vanaf 4
positieve gevallen of 25% van de klas, verdwijnt. Er kan wel nog worden
overgegaan tot sluiting van een klas wegens overmacht.

De quarantaineregel in het basisonderwijs voor alle hoogrisicocontacten die de
kinderen hebben opgelopen, wordt opgeheven om naar school te gaan.
Leerlingen die niet ziek of besmet zijn, mogen dus naar school komen, ook
wanneer ze een hoogrisicocontact hebben opgelopen.

Leerlingen die ziek zijn of besmet, blijven thuis.

De CLB's staan niet langer in voor de contactopsporing binnen onderwijs. Alle
contacten binnen de school met leerlingen worden beschouwd als
laagrisicocontacten. De gewone contactopsporing van leerlingen voor
contacten buiten de school loopt wel door.

Eergisteren hebben de interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de
ministers van Onderwijs zich gebogen over de quarantainemaatregelen voor het
onderwijs en zijn er een aantal aanpassingen besproken.
Dit verandert vanaf 27 januari voor onze school.
 

Deze aanpassingen veranderen niets aan het feit dat het aantal besmettingen zeer
hoogt blijft, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten. We blijven dan ook
verder inzetten op de bestaande veiligheidsmaatregelen. Hopelijk brengt dit toch
al enige verlichting.



RAPPORT EN OUDERCONTACT

De klasleerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek. In dit geval werden de ouders
reeds gecontacteerd door de klasleerkracht of de zorgcoach.
U wil zelf graag een bezorgdheid bespreken met de klasleerkracht. In dat geval maakt u
zelf een afspraak in de oudercontactmodule.
Er zijn geen bezorgdheden of specifieke meldingen. In dat geval is het niet nodig om een
afspraak te maken. 

Kies in de navigatiebalk bij 'Ga naar' voor 'Oudercontact'.
Klik op 'Afspraak maken of wijzigen'.
Kies voor 'Een afspraak maken'.
Kies de gewenste datum en de leerkracht bij wie je een afspraak wil maken.
Klik op het gewenste tijdstip om een afspraak te maken en bevestig je afspraak.
U ontvangt een bericht met een link naar de live-sessie om het oudercontact te volgen.

Volgende week donderdag 3 februari 2022 ontvangen alle leerlingen van de lagere school hun
tweede rapport van dit schooljaar. 's Avonds staat het tweede online oudercontact op het
programma voor de kleuter- en de lagere school.
Voor dit oudercontact zijn er 3 mogelijkheden.

De oudercontactmodule wordt geopend op donderdag 27 januari 2022 vanaf 18 uur. Vanaf dat
moment kan u zelf een afspraak maken bij de klasleerkracht.
We geven graag nog even de stappen mee voor het maken van een afspraak.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Als er nog vragen zijn, aarzel niet om de school te contacteren. 
We helpen u graag verder!

LOODPRIK - ANTWOORD VAN LOGO
Naar aanleiding van enkele bezorgde ouders is er een gesprek geweest met de
school, de provincie en Logo. Onze school heeft de vraag gesteld aan Logo en de
provincie om de testing/loodprik uit te breiden voor onze school. We ontvingen
het volgende antwoord van Logo.

"Meerdere ouders vragen of alle leerlingen van De Pluim kunnen deelnemen aan de halfjaarlijkse
vingerprik om lood in bloed op te sporen bij de kinderen in de wijken Moretusburg en Hertogvelden
(wijken het dichtst bij Umicore gelegen). Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) voert dit
bloedonderzoek al meer dan 40 jaar in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
(AZG). De focus lag steeds op kinderen die nabij de fabriek wonen, omdat de blootstelling aan
zware metalen daar het hoogst is. Via de controlegroep, gelegen op 2,5km van Moretusburg, wordt
ook vinger aan de pols gehouden bij kinderen uit de wijdere omgeving. 
  
In het voorjaar 2021 werden verhoogde loodwaarden bij een aantal kleuters van De Pluim
vastgesteld. Dit signaal werd in de najaarscampagne 2021 niet bevestigd. Het lijkt er dus op dat de
situatie in De Pluim vergelijkbaar is met de andere scholen. Maar de bestaande ongerustheid
hierover is zeer begrijpelijk en werd dan ook opgepikt. Daarom heeft het PIH een voorstel tot
eenmalige uitbreiding van de halfjaarlijkse vingerprik voorgelegd aan de opdrachtgever die deze
zal analyseren. De uitbreiding betreft de peuters en kleuters van De Pluim. Deelname van deze
groep uit de Pluim zou bijna een verdubbeling van de capaciteit van het onderzoek betekenen en is
dus geen beslissing die snel genomen kan worden. Er zal onderzocht worden wat haalbaar is en
vooral wat kosten/baten het best is voor de gezondheid van de kinderen uit Hoboken.
 
Tot we hierover meer weten, zullen eenmalige deelname van peuters en kleuters uit De Pluim
momenteel niet aanvaard worden. Indien de eenmalige uitbreiding zal plaatsvinden, is het van
belang om voldoende deelnemers te hebben om zo een gegronde uitspraak te kunnen doen over de
situatie in De Pluim en bij uitbreiding over kinderen wonend tussen de wijk Moretusburg-
Hertogvelden en de controleschool. Indien de eenmalige uitbreiding niet zal plaatsvinden, zullen
deze kinderen alsnog de kans krijgen om eenmalig deel te nemen tijdens de volgende campagne in
het najaar 2022. Kinderen uit De Pluim die in het najaar 2021 een verhoogde waarde hadden, zullen
wel nog proactief opgevolgd worden.
 
Verdere communicatie hierover volgt nog via een infoavond met de wijkwerker en PIH die
binnenkort ingepland zal worden."



WELBEVINDEN -
WEEK TEGEN PESTEN
We vinden het belangrijk dat alle
kinderen graag naar school komen en
zich ook goed voelen op onze school. Het
team van de lagere school en de LBV-
leerkrachten slaan daarom de handen in
elkaar en organiseren verschillende
activiteiten in het kader van de week
tegen pesten. 
We starten in de week van maandag 14
februari 2022 en we ronden het project af
op vrijdag 25 februari. Foto's volgen!

GEEN HUISWERKKLAS
Vanwege het oudercontact op donderdag 3
februari zal het die dag geen huiswerkklas
zijn voor het 5de en het 6de leerjaar.

BELANGRIJKE DATA
FEBRUARI 2022

Woensdag 2 februari 2022: facultatieve
verlofdag = leerlingen geen school, ook geen
voor- en naschoolse opvang.
Donderdag 3 februari 2022: geen
huiswerkklas voor L5 en L6.
Donderdag 3 februari 2022: online
oudercontact winterrapport.
Woensdag 16 februari 2022: pedagogische
studiedag = leerlingen geen school, geen
voor- en naschoolse opvang.
Maandag 21 februari 2022: schrijfwedstrijd 'De
Wondere Pluim' voor de lagere school.
Dinsdag 22 - donderdag 24 februari 2022:
techniek 3-daagse @ de Pluim!
Woensdag 23 februari 2022: ateliers @ de
Pluim!
Vrijdag 25 februari 2022: Carnaval @ de Pluim!



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 is gestart 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.

GEZELLIGE GIRAFFEN
OUDERPARTICIPATIE
Op maandag 7 februari staat de volgende
vergadering van de Gezellige Giraffen gepland.
Heeft u een leuk idee of een tof voorstel? Heeft
u bepaalde vragen in verband met de
schoolwerking? Dan mag u zeker een bericht
sturen naar het ouderteam via Smartschool. Zij
nemen uw idee dan mee naar de vergadering.
In bijlage vindt u een overzicht van alle
Gezellige Giraffen.
Belangrijk: als u een bericht wil sturen naar de
Gezellige Giraffen, selecteer dan het tabblad
'co-accounts' bovenaan. Zo komt uw bericht
rechtstreeks bij de ouders terecht.

DE WONDERE PLUIM
Deze week vertrokken de uitnodigingen voor
de leerlingen van de lagere school om zich in
te schrijven voor de jaarlijkse schrijfwedstrijd
'De Wondere Pluim'. U vond het
inschrijfstrookje met extra uitleg in de
boekentas van uw zoon of dochter.
Graag herhalen we de oproep naar onze ouders
om zich in te schrijven voor de ouderjury. Zou u
graag alle prachtige verhalen lezen en mee de
selectie maken voor het vervolg van de
wedstrijd? Laat dit dan zeker weten aan Britt
via een berichtje in Smartschool!

https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/


GEDICHTENDAG
Gisteren vormde de jaarlijkse gedichtendag de start van de poëzieweek. Het
thema dit jaar is 'natuur'. Leesplezier en leesmotivatie nemen een belangrijke
plaats in het leesbeleid van de Pluim. 
Iedereen werkte samen om een Pluim-gedicht te schrijven: de ouders aan de
schoolpoort en de leerlingen in de klas. Iedereen kreeg dezelfde startzin, met
een tof resultaat! 

Het ochtendlicht valt op de Pluim...
Dus steek 'm maar omhoog die duim!

Draai dan 3 keer in het rond.
Stamp met je voeten op de grond.

Klaar voor een nieuwe dag
en tover vlug een mooie lach!

In deze donkere tijden houden we meer van elkaar
en zijn we helemaal klaar voor een schitterend jaar!

Zo één zonder te veel quarantaine
en vergaderen in pyjama's zonder gêne!
Gedicht geschreven door de ouders van de Pluim

Het ochtendlicht valt op de Pluim...
Het zonnige gevoel is heel ruim.
Iedereen komt aan en binnen een paar uur kunnen we weer gaan.
De zon schijnt fel op de toppen van ons bos.
Maar soms regent het erop los!
Er lopen speelse eekhoorns over de takken.
De regendruppels krijgen de zonnestralen niet te pakken!
De bomen groeien en een regenboog verschijnt.
Laat ons samen hopen dat onze liefde voor de natuur nooit meer verdwijnt.
De natuur schittert voorbij.
Alle dieren lopen in het wild, ze zijn dolblij!
Hoge bomen, lage struiken, ik vind het daar superlekker ruiken.
De lucht gaat rondom ons heen.
We genieten van de zon en iedereen.
Daarom komen alle kinderen graag naar school om te leren en te spelen.
Op de Pluim zal jij je nooit vervelen.
Er zijn superleuke meesters en juffen.
Heel af en toe lopen ze te puffen.
Maar ze zijn altijd superblij om weer in de klas te zijn.

Doorgeefgedicht geschreven door de leerlingen van de Pluim



GENIET MEE VAN ENKELE

SFEERBEELDEN VAN DE

VOORBIJE WEKEN...

Project rond klimaat - Opruimactie van
de Joviale Jaguars. Speelplaats,
omgeving van de school en het park
werden onder handen genomen!

De Pientere Panters maakten sfeervolle misttekeningen 
met houtskool op het Schoonselhof.



De Bezige Bijtjes bakten
allerlei lekkers in de klas!

De Krachtige
Krokodillen
maakten een
knappe
maquette van
de omgeving
van de school.

De Wollige Wasberen onderzochten de
wereld van de dierenarts.

Illustratie van de Vurige Vossen: 
zwemmen in het zwembad!



De Prettige Pinguïns
en de Pittige Puffins
gingen op onderzoek
in de ruimte!



De Olijke Orka's vertelden over hun
gezin(nen). Ze leerden over verschillende
gezinsvormen, de geboorte, ...

De Ongelooflijke
Olifanten gingen een

techniekuitdaging aan:
het bouwen van stevige

aquaducten!





Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekend!het weekend!het weekend!


