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KLAAR VOOR DE LAATSTE PERIODE!

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een ontspannende en fijne
paasvakantie. Het schoolteam staat klaar om er deze laatste periode in te vliegen!
Zo staat o.a. het schoolfeest binnenkort nog op het programma (zaterdag 21 mei).
We hebben er alvast veel zin in!

RAPPORT EN OUDERCONTACT 3 MEI

Op dinsdag 3 mei 2022 ontvangen alle leerlingen van de lagere school hun derde
rapport van dit schooljaar. 's Avonds staat het oudercontact op het programma
voor de kleuter- en de lagere school. Opgelet: het oudercontact zal LIVE doorgaan
op de Pluim in de klas van uw zoon of dochter!
Voor dit oudercontact zijn er 3 mogelijkheden.
De klasleerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek. In dit geval worden de
ouders volgende week gecontacteerd door de klasleerkracht of de zorgcoach.
U wil zelf graag een bezorgdheid bespreken met de klasleerkracht. In dat geval
maakt u zelf een afspraak in de oudercontactmodule.
Er zijn geen bezorgdheden of specifieke meldingen. In dat geval is het niet
nodig om een afspraak te maken.
De oudercontactmodule wordt geopend volgende week vrijdag 29 april 2022
vanaf 17 uur. Vanaf dat moment kan u zelf een afspraak maken bij de
klasleerkracht.
We geven graag nog even de stappen mee voor het maken van een afspraak.
Kies in de navigatiebalk bij 'Ga naar' voor 'Oudercontact'.
Klik op 'Afspraak maken of wijzigen'.
Kies voor 'Een afspraak maken'.
Kies de gewenste datum en de leerkracht bij wie je een afspraak wil maken.
Klik op het gewenste tijdstip om een afspraak te maken en bevestig je
afspraak.
Als er nog vragen zijn, aarzel niet om het secretariaat van de school te
contacteren. We helpen u graag verder!

GEZELLIGE GIRAFFEN
OUDERGROEP

Deze week verzamelden de Gezellige Giraffen op
school om te vergaderen met de school.
We bespraken o.a. de plannen van de werkgroep
speelplaats, het organiseren van een klusdag en
het concept van het schoolfeest. Er staan alvast
heel wat leuke ideeën op het programma!
Vanaf deze week vindt u ook een extra vak op
Smartschool bij het onderdeel 'Mijn vakken'. Het
vak heet 'Pluiminfo voor de ouders'. U kan hier
o.a. alle Vrijdagposten snel terugvinden en ook
de verslagen van de vergaderingen van de
Gezellige Giraffen.

KLUSDAG IN FUNCTIE
VAN DE SPEELPLAATS

Op zaterdag 7 mei 2022 organiseert de werkgroep
speelplaats een klusdag op de Pluim. We willen
graag de speelplaats opfrissen en nieuw materiaal
installeren.
We zouden graag o.a. de breiwerkjes aan de
bomen bevestigen, picknicktafels schilderen, leesen spelkastjes bouwen, de speelplaats opruimen, ...
Heeft u zin om mee te klussen en kan u even
binnenspringen? Dan zijn jullie van harte welkom
om mee te helpen! De kinderen kunnen
ondertussen spelen in het Pluimbos. We starten
om 9.30 uur en ronden af om 13.00 uur.
We lanceren nog een tweede oproep!
We zijn op zoek naar stevige houten picknicktafels
om gezellige plekjes te creëren op de speelplaats.
De foto geeft een idee van het type dat we zoeken.
Kent u toevallig iemand die een picknicktafel wil
schenken aan de school?
Heeft u vragen, ideeën of bruikbaar materiaal? Laat
dit dan zeker weten aan de leerkrachten van de
werkgroep speelplaats. U kan hen bereiken via
Smartschool: Stijn Peeters (L1), Inge Jorens (L4) en
Ann Van Opstal (L5).

WIST JE DAT?

De speculaasverkoop in december zo'n 1000 euro
heeft opgebracht? De school wil hier graag o.a.
materiaal mee aankopen om het leesbeleid verder
uit te werken. We denken bv. aan leeskussens voor
leeshoekjes in de gang, boekensteunen, ...

INFOMOMENT
LOODWAARDEN

Zoals eerder aangekondigd organiseren we een
infomoment met betrekking tot de loodwaarden in
en rond De Pluim. Dit moment zal doorgaan tijdens
het oudercontact op dinsdag 3 mei.
We voorzien 2 sessies: om 16.30 uur en om 18.30 uur.
Liesbet De groot (wijkwerker) en dr. Vera Nelen
(PIH) zullen informatie geven over de stand van
zaken en jullie vragen beantwoorden.
Indien u wenst deel te nemen aan een sessie, willen
we vragen om uw aanwezigheid door te geven via
dit formulier (voor vrijdag 29 april). Vergeet zeker
niet op verzenden te drukken. Bedankt!
LINK INSCHRIJFFORMULIER INFOMOMENT

LEESENQUÊTE VOOR DE
OUDERS VAN DE
KLEUTERSCHOOL

Ik ben Lynsey, derdejaarsstudente Pedagogie van het
Jonge Kind. Voor mijn stage op de Pluim voer ik
samen met het team een project uit rond
verhalenbegrip bij kleuters.
Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! We willen
daarom vragen om enkele minuten tijd te nemen om
deze anonieme enquête in te vullen voor vrijdag 29
april 2022 (enkel voor ouders van de kleuterschool).
LINK ENQUÊTE
Vergeet hierbij zeker niet op verzenden te klikken.
Alvast bedankt!

OPEN DAG ACADEMIE
HOBOKEN

Op zaterdag 21 mei 2022 zet de Academie van
Hoboken zijn deuren wagenwijd open. Ontdek de
Academie Muziek, Woord, Dans en Beeld van 10u00
tot 15u00!
Op de Academie Muziek en Woord (Lageweg 141) kan
je verschillende muziekinstrumenten ontdekken. Ook
de woordafdeling ontvangt je met open armen.
Op de Academie Beeld en Dans (Oudestraat 41 ) is er
een expo met workshops en zijn er open lessen. Kom
langs en proef van Muziek, Woord, Dans of Beeld!
Voor de (aller)kleinsten is er een zoektocht met een
lekkere verrassing op het einde!

BELANGRIJKE DATUMS
APRIL - MEI 2022

Maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 2022:
stadsklassen in Brussel voor de Ongelooflijke
Olifanten en de Pientere Panters.
Vrijdag 29 april 2022: start inschrijven
oudercontactmodule vanaf 17 uur.
Dinsdag 3 mei 2022: lenterapport en
oudercontact op school.
Woensdag 4 mei 2022: GEEN NASCHOOLSE
OPVANG (wegens GO! Startland).
Donderdag 5 mei 2022: sportdag voor L5 en L6.
Zaterdag 7 mei 2022: klusdag van 9.30 - 13 uur.
Donderdag 12 mei 2022: musical 40-45 voor De
Ongelooflijke Olifanten en de Pientere Panters.
Donderdag 12 mei 2022: sportdag op school voor
L1 en L2.
Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest! Verdere info
volgt!
Dinsdag 24 mei 2022: sportdag voor L3 en L4.
Woensdag 25 + donderdag 26 + vrijdag 27 mei
2022: facultatieve verlofdag en Hemelvaart: geen
school en geen naschoolse opvang.

LEESMUUR @ DE PLUIM!

Onze leesmuur groeit steeds verder...
Het schoolteam toont zijn favoriete leesplekjes...
Waar lezen jullie graag?
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