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GO! FREINETSCHOOL DE PLUIM

WAT EEN FIJNE AANLOOP NAAR
DE VAKANTIE!

Deze weken vormden een warme aanloop naar de krokusvakantie. We konden
genieten van verschillende activiteiten met de typische Pluim-spirit!
Vorige week werkte iedereen rond de vriendschapsweek en werd er gepraat over
vriendschap, correct omgaan met elkaar en pesten. Vervolgens ging de techniek
3-daagse van start en doken we in verschillende technische principes. Het
hoogtepunt van de week was woensdag duidelijk voelbaar. De Freinet-wind
waaide door de gangen wanneer ouders en grootouders ateliers aanboden aan de
kinderen. Het enthousiasme en de reacties spraken voor zich! We willen dan ook
iedereen bedanken die tijd kon vrijmaken om mee te werken aan een atelier. We
hopen ook dat we dit snel kunnen herhalen.
Als kers op de taart sloten we de week af met Carnaval. Tijdens de grote speeltijd
gooide iedereen de beentjes los met de STIP IT-dans en andere liedjes.
Geniet van de sfeerfoto's in deze Vrijdagpost. En nu is iedereen klaar om te
genieten van een welverdiende vakantie!

VERKEERSNIEUWS

In de periode van maart tot oktober 2022 gaan de werken aan de Krijgsbaan naar
een volgende fase. Op dat moment zal de Krijgsbaan tussen de Broydenborglaan en
de Sint-Bernardsesteenweg ernstige hinder ondervinden. Dit betekent dat de
Pauwenlaan (en de ingang van de school) waarschijnlijk een tijd moeilijker
toegankelijk en bereikbaar zal zijn met de auto.
De school is op dit moment in overleg met het district Hoboken om tijdens de
periode van 21 maart tot 1 november 2022 een schoolstraat te organiseren 's
morgens en 's avonds. We houden u na de vakantie verder op de hoogte van de
praktische afspraken.

TEAMNIEUWS!

We verwelkomen een aantal nieuwe leerkrachten in het Pluim-team! Welkom aan
Valérie, zij zal het kleuterteam versterken als klasleerkracht van de Wollige
Wasberen. We verwelkomen ook Lyncy als nieuwe kinderverzorgster bij de kleuters.
Deze week namen we ook afscheid van Jessy (zorgleerkracht bij de kleuters). Jessy
vond een werkaanbieding dichter bij huis. We wensen haar veel succes in haar
nieuwe uitdaging!

LESSEN LBV

Na de vakantie worden de lessen LBV niet meer
gesplitst gegeven. We keren dus terug naar het
vertrouwde systeem.

KLASKAS

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat verschillende
klassen acties voeren (bv. fietsen poetsen, een
klaskalender verkopen, ...) om geld in te zamelen
voor hun klaskas.
De klaskas is een typische Freinettechniek die het
schoolteam dit jaar graag wil uitwerken.
De leerlingen overleggen eerst in groep welke
actie ze willen organiseren. Ze beslissen nadien
ook samen waar het geld wordt aan uitgegeven.
Ze houden de inkomsten en uitgaven bij en
proberen ook bewuste keuzes te maken bij de
eventuele aankopen van het materiaal. Een
boeiende techniek dus die de betrokkenheid van
de leerlingen positief stimuleert!

BEDNET - PYJAMADAG

Op vrijdag 11 maart 2022 is het de nationale
pyjamadag! Op die dag mag iedereen in pyjama
naar school komen. Zo steken we alle zieke
kinderen en jongeren een hart onder de riem en
geven we Bednet meer bekendheid.

BELANGRIJKE DATA
MAART 2022

Na de krokusvakantie: opstart Pluimkoor!
Dinsdag 8 maart 2022: loodprik op school.
Vrijdag 11 maart 2022: nationale pyjamadag!
Maandag 14 tot en met woensdag 16 maart 2022:
boerderijklassen voor de Waanzinnige Wolven
en de Blitse Bevers (L2).
Donderdag 17 maart 2022: toneelvoorstelling
'Rita' in Het Paleis voor L5 en L6.
Maandag 21 tot en met woensdag 23 maart
2022: boerderijklassen voor de Knappe Krabben
en de Hippe Haaien (L1).
Woensdag 30 maart tot en met vrijdag 1 april
2022: muzische dagen.
Maandag 4 april tot en met maandag 18 april
2022: paasvakantie!

De Trendy Tijgers en de Joviale Jaguars
ontdekken de wereld van de biochemie en
gaan aan de slag met elektriciteit!

De oudste kleuters sleutelen aan allerlei
apparaten en bestuderen de verschillende
verbindingen!

De eerste graad ontdekt
tandwielen, drijven en
zinken en constructies.
Ze maakten ook
verschillende soorten lijm!

De tweede graad ontdekt
tandwielen en maakt zelf
een kermisattractie!

Ook de jongste kleuters
ontdekken techniek!
Ze experimenteren met
zeepbellen, lavalampen en
nog veel meer!

Het schoolteam en de kleuters nemen

Creatief aan de slag tijdens de

afscheid van Jessy!

vriendschapsweek!!

De Trotse Toekans en de Krachtige

Een sterke Juul uit klei maken.

Krokodillen verkopen gerecycleerde
gebruiksvoorwerpen voor de klaskas!

Carnaval!

20 harten schitteren aan de

Carnaval!

schoolramen als afsluiter van de
vriendschapsweek!

Carnaval!

Robots op bezoek!

Wie raadt het verkleedthema van het Pluimteam? :-)
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