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SCHOOLFEEST BESTELLING APEROBOX 
Het schoolfeest komt stilaan dichterbij... We kijken er naar uit om iedereen terug 
feestelijk op school te ontvangen op 'KLEURROCK!'
Naast leuke optredens en spelletjes voor de kinderen voorzien we ook drankjes en 
hapjes. La Cantina biedt lekkere aperoboxen aan. U kan één of meerdere boxen 
vooraf bestellen via de volgende link. Een bestelling plaatsen kan tot donderdag 19 
mei om 12 uur. De aperoboxen kan u ophalen tijdens het schoolfeest.
LINK OM EEN APEROBOX TE BESTELLEN.

Op het schoolfeest zelf vinden jullie ook een kraampje van onze oudergroep 'De 
Gezellige Giraffen'. Zij bieden ook drankjes en lekkere hapjes aan. Bij de 
middenschool De Pluim kunnen jullie dan weer terecht voor enkele toffe spelletjes.
Voor ieder wat wils dus!

PLUIMFLASH

DINSDAG 17 MEI = PAARS! 
Iedereen mag zichzelf zijn. Iedereen hoort erbij. 
Wil jij ook dit krachtig signaal geven? Dat kan!
Op dinsdag 17 mei nemen we met onze school deel aan de PAARS-campagne 
(www.paars.today). We roepen op om deze dag paarse kledij of accenten te dragen 
om te tonen dat iedereen, en zeker ook LGBT+ jongeren, zichzelf mag zijn en erbij 
hoort. De kleur paars komt uit de regenboogvlag en symboliseert de kracht en moed 
die nodig zijn te tonen wie je bent en om op te komen voor jezelf.
De leerlingen van L5 en L6 werken volgende week ook rond dit thema tijdens de les.

https://forms.gle/z6i74dANFwA4BiLM6
http://www.paars.today/


BEBAT - BATTERIJEN
Sinds deze week staat er een Bebat-verzamelunit 
op school! Dit betekent dat jullie vanaf nu bepaalde 
batterijen op school kunnen binnenbrengen. Op 
die manier werken we samen aan een beter milieu 
en nemen we als school ook deel aan het 
spaarprogramma. Hoe meer batterijen we 
inzamelen, hoe meer Bebat-punten we verzamelen. 
Met deze punten kunnen we dan weer tof 
materiaal aankopen!
Meer informatie vinden jullie in de brief in bijlage.

BEDANKT AAN ALLE HELPENDE HANDEN 
OP DE KLUSDAG! BEKIJK ZEKER DE
FOTOREEKS IN BIJLAGE. 

Met dank aan Joris Vanhove voor de 
foto's van onze ingepakte bomen!

Fijn weekend!Fijn weekend!Fijn weekend!


