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TEAMNIEUWS!
Juf Twiggy heeft beslist om een pauze in te lassen en 
zal dit schooljaar niet meer voor de klas staan.
Verder zijn Liesbet, juf van de Pinguïns en Habiba, 
kinderverzorgster, afwezig tot aan de paasvakantie. 
Daarom hebben we aan Seham gevraagd ons tot aan 
de paasvakantie mee te ondersteunen in de 
kleuterschool.
Samengevat ziet het kleuterteam er nu als volgt uit:
- Egels: Kimberly
- Vossen: Eva
- Wasberen: Laura-Anne
- Bijtjes: Evi
- Kinderverzorging: Seham en Lincy
- Pinguïns: Liesbet (op hotel: oudste kleuterklassen)
- Puffins: Tamara
- Orka’s : Valérie
- Zeehonden: Elise
- Zorg kleuters: Céline
- Flexjuf: Frie
We hopen na de paasvakantie terug met het 
voltallige team te zijn! Katrien start alvast terug na 
de paasvakantie deeltijds als flexjuf en ondersteunt 
mee waar nodig.
Katrien C. (LBV - zedenleer) zal afwezig zijn tot aan 
de paasvakantie. 

De werken aan de Krijgsbaan zijn deze week in de volgende fase gegaan. 
We merken dat er een foutieve communicatie werd gestuurd naar de 
buurtbewoners. 
De schoolstraat zal niet starten op 21 maart. We evalueren momenteel of het 
nodig is om een schoolstraat in te richten in de Pauwenlaan. We willen hier eind 
maart een beslissing in nemen. De schoolstraat zal dan eventueel starten na de 
paasvakantie op dinsdag 19 april 2022.

VERKEERSNIEUWS



VOOR- EN NABEWAKING
Sommigen hebben het misschien al 
opgemerkt; we hebben een nieuw gezicht in 
de voor- en nabewaking. Ilias komt ons team 
versterken, al zeker tot aan de paasvakantie. 
We wensen hem veel succes en welkom in het 
Pluimteam!

BELANGRIJKE DATA
MAART 2022

Maandag 21 tot en met woensdag 23 maart 
2022: boerderijklassen voor de Knappe 
Krabben en de Hippe Haaien (L1).
Woensdag 23 maart 2022: Just Dance voor de 
dansers van L6!
Week van maandag 28 maart tot en met 
vrijdag 1 april 2022: muzische 3-daagse.
Woensdag 30 maart 2022: sporttoernooi voor 
de Speelse Slingerapen en de Legendarische 
Lama's (L4) in Het Rooi in Berchem.
Maandag 4 april tot en met maandag 18 april 
2022: paasvakantie!

LEZEN @ DE PLUIM
De Jeugdboekenmaand is nog volop bezig.
Ondertussen groeit onze leesmuur van het 
Pluimteam nog verder aan!
Wat zijn jullie favoriete leesplekjes?



GENIET MEE VAN ENKELE 

SFEERBEELDEN VAN DE 

VOORBIJE WEEK... Vorige week vrijdag was het nationale 
pyjamadag. Ook op de Pluim kwam 
iedereen in pyjama naar school om 
Bednet te steunen. Geniet mee van de 
leuke klasfoto's!





De Knappe Krabben brachten de 
opbrengst van hun klaskas naar het 
radio-evenement van Oekraïne 12-12. 
Knap van die Knappe Krabben!



De Blitse Bevers en de 
Waanzinnige Wolven 
vertrokken deze week op 
boerderijklassen. Ze genoten 
van een toffe 3-daagse!

Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekendhet weekendhet weekend!!!


