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MUZISCH DE VAKANTIE IN!
Er heerste deze week opnieuw een fijne bedrijvigheid in de gangen van de 
Pluim! Muzische activiteiten, een creatieve sfeer, ouders en grootouders die een 
handje kwamen helpen in de klassen, ... Kortom, de typische warme Pluim-sfeer!
Het schoolfeest krijgt dan ook stilaan vorm. Noteer alvast zaterdag 21 mei 2022 
in uw agenda om binnenkort mee te genieten van ons schoolfeest.
Nu gaan we even in vakantiemodus tijdens de 2 weekjes paasvakantie. We zien 
elkaar graag terug op dinsdag 19 april!

In de vorige Vrijdagpost konden jullie lezen 
dat we de vorige weken hebben bekeken of 
het nodig is om een schoolstraat in te 
richten in de Pauwenlaan. We merken dat 
het verkeer momenteel rustig verloopt. 
Daarom werd er beslist om voorlopig geen 
schoolstraat te organiseren.

VERKEER - 
SCHOOLSTRAAT

TEAMNIEUWS!
Na de paasvakantie zijn er een aantal wijzigingen in het Pluimteam.
Liesbet start halftijds terug in het kleuterteam en zal samen met Frie opnieuw 
lesgeven aan de Prettige Pinguïns. Ook Katrien D. start opnieuw halftijds bij de 
kleuters. Zij zal op maandag bij de Wollige Wasberen en op dinsdag bij de Bezige 
Bijtjes de klasjuf aanvullen. Céline (zorg) vult de klasjuf op donderdag aan bij de 
Vurige Vossen.
Rita (rooms-katholieke godsdienst) heeft laten weten dat zij niet zal starten na de 
vakantie. De afwezigheid van Katrien C. (zedenleer) is verlengd tot eind mei. Dit 
betekent dat deze lessen LBV nog niet kunnen doorgaan. We blijven zoeken naar 
een oplossing.
Dylan (leraar LO) neemt vandaag afscheid van de Pluim. Hij wordt deze vakantie 
opnieuw papa, we wensen hem alvast proficiat! Linsie start pas terug op 3 mei. Dit 
betekent dat de lessen LO gedurende 2 weken na de vakantie niet of op een andere 
manier zullen doorgaan.



JUST DANCE 2022!
De dansers van de Ongelooflijke Olifanten 
en de Pientere Panters oefenden dit jaar 
tijdens de middagpauzes met Stijn en Mats 
en maakten een knappe dans. Vorige week 
was het grote moment eindelijk 
aangebroken! Ze schitterden op het podium 
van Just Dance en toonden hun beste 
dansmoves. We kunnen met veel trots 
aankondigen dat de Pluim met de 
overwinning terug naar huis ging! De Just 
Dance wisselbeker mag een jaar pronken op 
onze school. Een dikke proficiat!

BELANGRIJKE 
DATUMS APRIL 2022

Maandag 18 april 2022: Paasmaandag, 
geen school!
Woensdag 20 april 2022: toonmoment 
van het Pluimkoor (L3 + L4) om 12.10 uur 
op de speelplaats.
Woensdag 20 april 2022: vergadering 
oudergroep Gezellige Giraffen.
Maandag 25 april tot en met vrijdag 29 
april 2022: stadsklassen in Brussel voor 
de Ongelooflijke Olifanten en de 
Pientere Panters.

WONDERE PLUIM
Deze week verzamelde de ouderjury om de 
selectie te maken van de verhalen voor de 
schrijfwedstrijd 'De Wondere Pluim'. De 
ouderjury was onder de indruk van de vele 
mooie verhalen die geschreven werden 
door onze kinderen. Het was dan ook een 
uitdagende opdracht om de selectie te 
maken. Alvast bedankt aan de ouders van 
de ouderjury om de verhalen te lezen! 
Na de paasvakantie krijgen de leerlingen 
hun verhalen terug en vertellen we welke 
verhalen werden geselecteerd voor de 
volgende ronde.



SLUITING ZWEMBAD

BUITENSPEELDAG
De jeugddienst van Hoboken organiseert op 
woensdag 20 april de buitenspeeldag van 13 
uur tot 17 uur in het Sorghvliedtpark.
Er zijn allerlei activiteiten, Hobokense 
verenigingen zijn aanwezig en er zijn 
springkastelen voor alle leeftijden! 
Ga zeker eens een kijkje nemen!

GO! STARTLAND 4 MEI
GEEN NABEWAKING
Op woensdag 4 mei 2022 organiseert het 
GO! het evenement GO! Startland voor 
nieuwe en startende leerkrachten. Dit 
festival gaat door op de campus van De 
Pluim. Dit betekent dat er op woensdag 3 
mei GEEN NABEWAKING kan georganiseerd 
worden. Onze excuses voor het eventuele 
ongemak.

We kregen bericht dat het zwembad 
Sorghvliedt nog tot minstens half mei 
gesloten zal zijn. Dit betekent dat de 
geplande zwemlessen van de Olijke Orka's 
en de Zingende Zeehonden na de vakantie 
niet zullen doorgaan. 
Het is niet zeker of het zwembad nog zal 
heropenen dit schooljaar. We houden jullie 
op de hoogte.

INFOMOMENT 
WIJKWERKER
Wij zijn in overleg met de wijkwerker 
Liesbet De Groot en de Provincie om een
infomoment te organiseren op school i.v.m. 
de loodwaarden in en rond de Pluim.
Het idee is om dit te laten doorgaan tijdens 
het oudercontact op 3 mei 2022. 
Verdere info volgt zodra alle partijen 
bevestigd hebben.



Lieve mama’s en papa’s

Het derde en het zesde leerjaar gaan wafels bakken en verkopen om geld in te 
zamelen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Die mensen kunnen best wat hulp 
gebruiken. 

Op vrijdag 22 april zal er een wafelkraampje aan de schoolpoort staan om 15.25 
uur. Iedereen die wil, kan dan een wafel kopen ten voordele van Oekraïne. U 
brengt dan best een klein centje mee.

We willen ook graag nog op een andere manier helpen en daarvoor hebben we 
ook jullie hulp nodig. Hebben jullie thuis nog oude kleding en/of oud speelgoed 
dat jullie niet meer nodig hebben? Breng het dan mee naar school in de week 
van 18 april. De kleding en speelgoed geven we dan aan de vluchtelingen uit 
Oekraïne. De kleding mag afgegeven worden aan de klas van de Trotse Toekans 
(L3 - juf Anke en Lieselotte).

Alvast bedankt voor jullie hulp!
De Trotse Toekans

GENIET MEE VAN ENKELE 

SFEERBEELDEN VAN DE 

VOORBIJE WEKEN...

VRAAG VAN HET 3DE EN 6DE LEERJAAR

De Prettige Pinguïns en de Pittige 
Puffins konden de voorbije weken 
dagelijks rekenen op helpende handen 
van ouders en grootouders. Heel fijn!



Ook het Pluimteam ging deze week 
muzisch aan de slag! De werkgroep 
MUVO gaf workshops aan hun collega's. 
Collega's die leren van elkaar, top!



De eerste graad (L1 + L2) sloeg deze 
week de handen in elkaar! Er werd 
samengewerkt aan dromenvangers, 
vlaggenlijnen, ... in alle kleuren. Ook 
(groot)ouders kwamen helpen met de 
naaimachines.



Bij de Olijke Orka's gingen vorige week 
op monsteronderzoek! Ze werkten met 
het kleurenmonster en bespraken de 
verschillende gevoelens. 



De Vurige Vossen gingen aan de slag 
met een druktechniek. Ze drukten 
bloemen, slangen en letters!

Ook in de derde graad (L5 + L6) stonden 
de druktechnieken op het programma. 
Er werden knappe resultaten gecreëerd!



De Knappe Krabben en de Hippe 
Haaien genoten vorige week van 
een 3-daagse boerderijklassen in 
Middelkerke!

De Krachtige Krokodillen organiseerden 
een blind date met boeken. De kinderen 
brachten elk een boekje van thuis mee, 
dat ze inpakten. Ze vertellen er tijdens 
een date over aan elkaar en scoren 
elkaars boekjes. Nadien maken ze een 
top 3 en proberen ze iedereen zijn 
voorkeursboekje te geven.



De Trotse Toekans en de 
Krachtige Krokodillen 
organiseerden in samenwerking 
met Maud & Co een parcours om 
te ervaren hoe het is om te leven 
met een beperking.



Om de paasvakantie goed te starten 

kwam vandaag de paashaas op 

bezoek in alle klassen!



Geniet vanGeniet vanGeniet van

de vakant
iede vakant
iede vakant
ie!!!


