
KLASSEN
AANWEZIG IN DE 

KLAS
OPTREDEN

Energieke Egels, Vurige Vossen,  Wollige 
Wasberen, Bezige Bijtjes 13.10 uur 13.30 uur

Prettige Pinguïns, Pittige Puffins, Olijke 
Orka's, Zingende Zeehonden 13.40 uur 14.00 uur

Knappe Krabben, Hippe Haaien, Blitse 
Bevers, Waanzinnige Wolven 14.10 uur 14.30 uur

Trotse Toekans, Krachtige Krokodillen, 
Speelse Slingerapen, Legendarische Lama's 14.40 uur 15.00 uur

Pluimkoor (L3 + L4)
aansluitend aan het vorige 

optreden 15.30 uur

Trendy Tijgers, Joviale Jaguars, 
Ongelooflijke Olifanten, Pientere Panters 15.25 uur 15.45 uur

Middenschool De Pluim 15.55 uur 16.15 uur
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SCHOOLFEEST!
We zijn blij dat we iedereen opnieuw kunnen uitnodigen op het jaarlijkse schoolfeest. 
Het team organiseert een heus festival in de enige echte Pluim-stijl.
Op zaterdag 21 mei 2022 openen we van 13 tot 17 uur de deuren voor KLEURROCK!

We geven graag al wat praktische info mee, zodat iedereen zich vlot kan organiseren. 
Een festival gaat gepaard met hapjes, drankjes, een leuke sfeer en toffe optredens op 
een groot podium natuurlijk.
De line-up op de affiche geeft het tijdstip wanneer uw kind zal optreden. We vragen 
dat de kinderen 20 minuten voor het optreden in de klas aanwezig zijn om zich voor 
te bereiden. Na het optreden worden de kinderen terug opgehaald in de klas.



WELKOM OP DE KLUSDAG!
Morgen zaterdag 7 mei organiseren we een 
KLUSDAG in functie van het verfraaien van 
onze speelplaats. Heeft u een uurtje tijd en wil 
u graag komen helpen? 
Iedereen is welkom tussen 9.30 en 13 uur!

APEROBOX SCHOOLFEEST
Tijdens het schoolfeest kan u genieten van 
toffe optredens van onze kinderen. Hier horen 
natuurlijk hapjes bij! 
La Cantina verzorgt lekkere aperoboxen die u 
vooraf kan bestellen. U kan de aperobox dan 
ophalen op het schoolfeest om hem daarna in 
echte picknickstijl op te smullen. Vergeet dus 
zeker uw dekentje niet!
Volgende week ontvangt iedereen de 
bestelgegevens met een overzicht van de 
inhoud van de box en de kostprijs.

OPROEP WERKGROEP VERKEER
Tijdens de week van 30 mei staat er een verkeersweek gepland in onze school. In elke 
klas wordt er dan les gegeven rond verkeer. Omdat we merken dat er heel wat 
kinderen met de fiets naar school komen, willen we tijdens deze week de fiets in het 
middelpunt zetten. Hiervoor zijn we op zoek naar handige (groot)ouders die tijdens
deze periode een workshop kunnen komen geven op woensdag 1 juni aan het 4de, 5de 
en 6de leerjaar.

Kan jij:
- een zadel op de juiste hoogte zetten?
- een fietsketting smeren?
- een fietsketting er opnieuw opleggen?
- een band oppompen en hierbij de bandenspanning meten?
- de batterijen vervangen van de voor- en achterlichten?

Kan jij je vrijmaken op deze dag en heb je zin om dit aan onze leerlingen aan te leren? 
Dan ben je van harte welkom.
Je mag hiervoor een mailtje sturen via Smartschool naar Ilona Van der Vinck (juf 2de 
leerjaar bij de Waanzinnige Wolven).

Alvast bedankt!

Veilige groetjes,
werkgroep verkeer



ADMINISTRATIE
Deze week werden de fiscale attesten bezorgd 
aan alle leerlingen: via mail of op papier 
(afhankelijk van uw keuze).
De kleuters van K3 ontvingen het formulier om 
de keuze van levensbeschouwing voor het 1ste 
leerjaar te bepalen.
Alle leerlingen kregen een formulier om door 
te geven of ze volgend jaar op de Pluim blijven.
Graag de formulieren bezorgen aan de 
klasleerkracht. Bedankt!
Indien u volgend schooljaar de keuze van 
levensbeschouwing wil wijzigen, dan kan u 
een formulier aanvragen op het secretariaat. 
De wijziging moet wel gemeld worden voor 30 
juni 2022. In de loop van het schooljaar kan er 
niet meer veranderd worden.

BELANGRIJKE DATUMS 
MEI 2022

Zaterdag 7 mei 2022: klusdag van 9.30 - 13 uur.
Donderdag 12 mei 2022: sportdag op school voor 
L1 en L2.
Dinsdag 17 mei 2022: De Pluim kleurt PAARS, 
iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn!
Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest! 
Woensdag 25 + donderdag 26 + vrijdag 27 mei 
2022: facultatieve verlofdag en Hemelvaart: geen 
school en geen naschoolse opvang.
Woensdag 1 juni 2022: workshops verkeer 
gegeven door (groot)ouders.

ZWEMMEN
We kregen het bericht dat het zwembad 
Sorghvliedt jammer genoeg gesloten zal 
blijven tot het einde van het schooljaar.
Dit betekent dat de zwemlessen niet kunnen 
doorgaan.

TEAMNIEUWS!
We verwelkomen sinds deze week Karen in het 
Pluimteam. Zij geeft rooms-katholieke 
godsdienst aan de lagere school. 
Sinds deze week is Linsie ook terug om LO te 
geven in de lagere school. Welkom!



GENIET MEE VAN ENKELE 

SFEERBEELDEN VAN DE 

VOORBIJE WEKEN...

De Ongelooflijke Olifanten en de 
Pientere Panters kwamen vorige week 
heel enthousiast terug van hun 
meerdaagse stadsklassen in Brussel!



Mama geeft een tof atelier bij de Bezige 
Bijtjes!

De Tijgers, de Jaguars, de Olifanten en 
de Panters (L5 + L6) konden zich 
gisteren uitleven tijdens de sportdag!



De Pittige Puffins werkten rond de 
prehistorie. Fossielen maken, opgraven 
uit gips, jagen op dieren, overleven in 
een grot, ... Ze werden de voorbije 
weken oermensen en leerden alles over 
de mammoet, de wollige neushoorn en 
de sabeltandtijgers!



De Trotse Toekans ontdekken de 
KILOMETER! Dit is de afstand van de 
school tot... de speeltuin in het park.
Verder amuseert iedereen zich op de 
sportdag en was er ook nog de 
omgekeerde dag!



In het thema 'Veel mensen op één 
planeet' maakten de Joviale Jaguars 
kennis met een groepje anderstalige 
cursisten. Ze deden interviewtjes met 
hen in het park en leerden zo meer over 
hun culturele achtergrond. 
Heel boeiend!



De Hippe Haaien verdiepen zich deze 
weken in planten en moestuinen. 
Benieuwd wat er allemaal zal groeien!

Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekendhet weekendhet weekend!!!


