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VRIENDSCHAPSWEEK
Maandag start de 'Vriendschapsweek - Samen tegen pesten' op de Pluim. Deze 
projectweek is een voorloper op de officiële week tegen pesten.
Het schoolteam vindt het belangrijk dat onze kinderen zich goed voelen in de 
Pluim. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en we gaan respectvol met elkaar om.
We merken dat de speelmomenten tijdens de pauzes soms ruzies en conflicten 
met zich meebrengen. Het Pluimteam wil hier aandacht aan besteden en dit op 
een positieve manier ombuigen.
Zo denkt de werkgroep 'speelplaats' verschillende initiatieven uit om de 
speelomgeving aangenamer te maken. Ook tijdens de vergadering van de 
oudergroep 'de Gezellige Giraffen' werd constructief nagedacht over fijne 
speelplaats- en klusideeën. Tijdens de vriendschapsweek werken verschillende 
klassen rond het omgaan met en het oplossen van conflicten.
In de volgende Vrijdagpost volgen de foto's van deze vriendschapsdagen!

VOOR- EN NABEWAKING

De voorbewaking vindt binnen plaats in de 
overdekte ruimte.
U kan uw kind afzetten aan de zwarte poort of aan 
de inkomdeur van de grote hal. De begeleider van de 
voorbewaking zal uw kind opvangen. Ouders mogen 
op dit moment het schoolgebouw nog niet betreden.

Tijdens het oudercontact vernamen we dat er enkele 
vragen waren rond het systeem van de voor- en 
nabewaking. We lichten de belangrijkste afspraken 
even toe.

Tijdens de nabewaking spelen de kinderen buiten bij mooi weer. Bij regen of 
koud weer spelen de kleuters binnen in de grote hal. De kinderen van de lagere 
school kunnen dan even buitenspelen op het betonnen deel van de speelplaats, 
niet in het bos. 
Gelieve steeds de zwarte poort te sluiten wanneer u de school binnenkomt of 
verlaat. Dit in de eerste plaats voor de veiligheid van onze kinderen.



ATELIERS @ DE PLUIM
Op woensdag 23 februari 2022 organiseren we 
ateliers op de Pluim. Een atelier is een 
workshop die wordt gegeven door een 
(groot)ouder, leerling of leerkracht. We vinden 
dit een waardevolle Freinettechniek en willen 
dan ook graag 1 ouder per klas uitnodigen. De 
praktische uitwerking is zeker bespreekbaar 
met de leerkracht: samenwerken met de leraar, 
kleine groepjes, ... Nog niet alle klassen hebben 
reactie gekregen van (groot)ouders. Daarom 
doen we via deze weg nog eens een warme 
oproep! Aarzel niet om een berichtje te sturen
naar de klasleerkracht. Bedankt!

Vandaag arriveerde een bijzonder 
kunstvoorwerp uit het MAS op school! Iedereen 
kan een kijkje nemen om het voorwerp te 
ontdekken. De leerlingen die deelnemen aan de 
schrijfwedstrijd 'De Wondere Pluim' mogen een 
verhaal verzinnen rond het voorwerp. Het mag, 
maar het moet niet!
Ook hier lanceren we een warme oproep! We 
zijn nog op zoek naar (groot) ouders wie willen 
deelnemen aan onze ouderjury! Wil u graag 
enkele 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!

DE WONDERE PLUIM

INFOAVOND 
6DE LEERJAAR

Meld Je Aan: aanmelden voor het secundair 
onderwijs;
de OVSG-eindtoetsen;
de meerdaagse uitstap 'Stadsklassen' naar 
Brussel.

Op maandag 14 februari 2022 organiseren 
Aline, Karolien, An en Britt een infoavond i.v.m.: 

De infosessie zal digitaal doorgaan. We starten 
om 19 uur. De ouders van de Ongelooflijke 
Olifanten en de Pientere Panters ontvangen 
nog een link naar de vergadering via 
Smartschool.



INFOAVOND 
BOERDERIJKLASSEN 
1STE EN 2DE LEERJAAR
Op maandag 21 februari 2022 organiseren Stijn, 
Jodie, Ilona en Katleen een infoavond in 
verband met de meerdaagse uitstap 
'boerderijklassen'. De infosessie zal digitaal 
doorgaan. De ouders van de Knappe Krabben, 
de Hippe Haaien, de Waanzinnige Wolven en 
de Blitse Bevers ontvangen nog het startuur en 
een link naar de vergadering via Smartschool.

Woensdag 16 februari 2022: pedagogische 
studiedag = leerlingen geen school, geen 
voor- en naschoolse opvang.
Maandag 14 februari 2022: start 
'Vriendschapsweek - Samen tegen pesten!'
Maandag 14 februari 2022: online infoavond 
6de leerjaar om 19 uur
Maandag 21 februari 2022: schrijfwedstrijd 'De 
Wondere Pluim' voor de lagere school.
Maandag 21 februari 2022: online infoavond 
'Boerderijklassen' 1ste en 2de leerjaar
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 
+ afsluiting 'Week tegen pesten'!
Maandag 28 februari tot en met zondag 6 
maart 2022: krokusvakantie!
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GENIET MEE VAN ENKELE

SFEERBEELDEN VAN DE

VOORBIJE WEKEN...

De Olijke Orka's werkten rond het 
menselijk lichaam! Ze scanden qr-codes 
met de iPad en leerden zo over de 
lichaamsdelen. Er was ook een yogahoek 
en de beebot werd geprogrammeerd om 
de juiste weg te vinden naar het 
lichaamsdeel op de kaart.

Deze week ontvingen we een fijne levering op de 
Pluim. We kregen maar liefst 27 dozen gevuld met 
allerlei soorten BOEKEN van Bib Op School (stad 
Antwerpen)! 
Samen met Maud & co gaan we er de komende 
weken voor zorgen dat deze boeken in onze 
schoolbibliotheek terechtkomen. Dat betekent 
extra veel leesplezier binnenkort!



De Pientere Panters 
organiseerden een heuse 
fietsencarwash om hun 
klaskas te sponsoren!

De Knappe 
Krabben leven 
zich uit op de 
speelplaats!

Geniet vanGeniet vanGeniet van   

het weekend!het weekend!het weekend!


