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EXTRA LEUK NIEUWS!
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Na de krokusvakantie schakelden we naar code
geel. Dit betekent geen mondmaskers meer,
klasgroepen mogen terug gemengd worden en...
ouders mogen terug toegelaten worden in het
schoolgebouw.
Dus we kondigen met veel plezier aan dat we de
ouders graag opnieuw verwelkomen in de Pluim!
Vanaf morgen donderdag 10 maart mogen alle
ouders 's morgens hun kind(eren) terug afzetten
aan de klasdeur. Ook 's avonds worden de
kinderen opgehaald aan de klas (en verzamelen
we niet meer buiten op de speelplaats).
Opnieuw een extra stukje Freinet-sfeer op de
Pluim!

AFSPRAKEN BIJ HET
AFZETTEN EN OPHALEN

Om alles in goede banen te leiden, maken we graag
enkele afspraken bij het afzetten en ophalen van uw
kind(eren).
De schoolpoort is 's ochtends geopend van 8.30
tot 8.45 uur.
Het einde van de ochtendliedjes om 8.45 uur is
het startsignaal van de les. We vragen om op dat
moment de gang te verlaten, zodat de
leerkrachten rustig aan de les kunnen beginnen.
's Avonds is de poort geopend van 15.25 tot 15.40
uur.
Het einde van de avondliedjes is het startsignaal
van de nabewaking. De kinderen die om 15.40
uur nog niet werden opgehaald, worden door de
leerkracht naar de nabewaking gebracht.

BELANGRIJKE VERKEERSINFO

Aangezien de werken aan de Krijgsbaan reeds volgende week naar de volgende fase
gaan, bezorgen we jullie vandaag al een Woensdagpost met de nodige praktische
informatie.
Op maandag 14 maart start fase 2 van de werkzaamheden voor de heraanleg van de
Krijgsbaan. In deze fase wordt het kruispunt Krijgsbaan-Broydenborglaan ingenomen.
Op 14 maart start ook fase 3 en is de Krijgsbaan tussen Broydenborglaan en SintBernardsesteenweg ontoegankelijk.
Fase 3 is gepland tussen 14 maart en 27 september. Deze timing is onder voorbehoud
van weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.
Er zal dus een beperkte toegang van de Pauwenlaan zijn tijdens de werken.
Voor de verkeersveiligheid en op aanraden van het district Hoboken willen we
daarom vragen dat onze ouders hun auto aan de Oudstrijderslaan parkeren en te
voet naar de ingang aan de Pauwenlaan wandelen. Bedankt om hier rekening mee
te houden!
Verdere info is terug te vinden via de volgende link INFO WERKEN KRIJGSBAAN.

LEVERING SOEPPAKKETTEN
De werkgroep speelplaats organiseerde een
verkoop van soeppakketten om materiaal voor de
speelplaats aan te kopen. We kunnen met veel
plezier melden dat er veel pakketten werden
verkocht. BEDANKT!
Binnenkort brengen we iedereen op de hoogte van
het aangekochte materiaal en de ideeën voor de
speelplaats.
Op donderdag 10 maart worden de soeppakketten
's avonds meegegeven met de leerlingen bij het
ophalen aan de klas. De leerlingen van 5 zorgden
voor de lekkere recepten. Smakelijk!

JEUGDBOEKENMAAND

Op 1 maart ging de Jeugdboekenmaand van
start. Het thema is 'Helden en schurken'.
Aangezien we op de Pluim veel belang hechten
aan lezen en leesplezier, kunnen we dit natuurlijk
niet zomaar voorbij laten gaan!
Voor de vakantie kozen de leerlingen samen met
de klas een boek uit de boekenlijst van de JBM.
Vanaf vandaag brengt elke klas een bezoek aan
ons 'leescafé'. In de schoolbib leest de leerkracht
een eerste stukje voor uit het gekozen boek en
iedereen krijgt ondertussen een koekje om te
smullen tijdens het luisteren.
Aan de buitenkant van onze schoolbib groeit
ondertussen ook onze leesmuur. De foto's tonen
het Pluimteam op hun favoriete leesplekjes.
Waar lezen jullie trouwens graag?

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 voor
de 2de graad!
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 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.
Maandag 4 april tot en met maandag 18 april
2022: paasvakantie!
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Jeugdboekenmaand en leescafé op de
Pluim. Genieten van boeken...
Lezen is dromen met je ogen open!

De leesmuur op de Pluim: het
Pluimteam op hun favoriete
leesplekken!
En waar lezen jullie graag?

De leerlingen van L4
steken tijdens de hotelklas
een handje toe bij het
maken van de
soeppakketten!
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