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SPETTEREND SCHOOLFEEST!
Deze Vrijdagpost kondigt de maand juni aan en daarmee ook de laatste maand 
van dit schooljaar. Wat vliegt de tijd voorbij!
We konden 2 weken geleden genieten van een spetterend schoolfeest. Iedereen 
samen in een gezellige sfeer, de zon scheen volop, leuke optredens, hapjes en 
drankjes, ... Bedankt om zo massaal aanwezig te zijn! Bedankt ook aan het 
schoolteam, de Gezellige Giraffen en alle helpende handen voor jullie enthousiaste 
inzet!

WIST JE DAT?

We ook een Facebookpagina 

hebben van De Pluim?

Ga zeker eens een kijkje nemen!



SPORTDAG JONGSTE
KLEUTERS
Op woensdag 8 juni staat de sportdag voor de 
jongste kleuters gepland. 
De kleuters blijven op school. Het sportveld en 
de turnzaal zullen omgetoverd worden, zodat de 
kinderen zich helemaal kunnen uitleven!
U leest het goed, niet enkel de kinderen! Ouders 
en grootouders die willen, zijn meer dan 
welkom om mee te doen en hun kind/kleinkind 
te helpen bij de verschillende opdrachten. 
Jullie zijn welkom van 9u tot 12u.

PROCLAMATIES
Op het einde van een schooljaar zetten we een 
aantal klassen feestelijk in de kijker om samen 
hun belangrijk moment te vieren!
We nemen afscheid van onze leerlingen van het 
6de leerjaar tijdens hun proclamatie op vrijdag 24 
juni 2022.
De oudste kleuters die volgend jaar starten in het 
eerste leerjaar, nemen ook afscheid van de 
kleuterschool tijdens hun proclamatie op 
woensdag 29 juni 2022. 
Leerlingen en ouders ontvangen meer informatie 
via de klasleerkrachten.

OUDERCONTACT 28/06
Op dinsdag 28 juni 2022 worden alle ouders op de 
Pluim verwacht voor het laatste oudercontact van 
dit schooljaar. U zal dan ook het rapport van uw 
zoon of dochter ontvangen.
In de volgende Vrijdagpost krijgt u de nodige info 
in verband met het inschrijven voor het 
oudercontact.

Op donderdag 16 juni 2022 zal de laatste 
huiswerkklas voor het 5de en het 6de leerjaar 
doorgaan. 
Ook de typelessen zullen op donderdag 16 juni 
worden afgerond voor het 6de leerjaar.

LAATSTE HUISWERKKLAS



LAATSTE SCHOOLDAG 
30 JUNI 2022
Op donderdag 30 juni valt de laatste schooldag 
van dit jaar en zijn we helemaal klaar om de 
grote vakantie in te vliegen!
De lessen eindigen dan om 12.20 uur.
Er zal aansluitend GEEN NASCHOOLSE OPVANG 
worden georganiseerd.

BELANGRIJKE DATUMS
JUNI 2022

Maandag 6 juni 2022: Pinkstermaandag - Geen 
school en geen voor- en naschoolse opvang.
Dinsdag 7 juni 2022: oudste kleuters (Pinguïns, 
Puffins, Orka's, Zeehonden): uitstap naar het 
Middelheimpark.
Woensdag 8 juni 2022: jongste kleuters (Egels, 
Vossen, Wasberen, Bijtjes): sportdag op school.
Donderdag 9 juni 2022: oudste kleuters 
(Pinguïns, Puffins, Orka's, Zeehonden): 
sportdag op school.
Vrijdag 10 juni en maandag 13 juni 2022: 
Ongelooflijke Olifanten: OVSG-fietsproef.
Dinsdag 14 juni en woensdag 22 juni 2022: 
Pientere Panters: OVSG-fietsproef.
Maandag 20 juni 2022: Trotse Toekans en 
Krachtige Krokodillen: uitstap naar Gent.
Donderdag 23 juni 2022: Ongelooflijke 
Olifanten en Pientere Panters: uitstap naar 
Pennenzakkenrock!
Vrijdag 24 juni 2022: proclamatie van de 
Ongelooflijke Olifanten en de Pientere Panters!
Dinsdag 28 juni 2022: oudercontact op school, 
ophalen laatste rapport.
Woensdag 29 juni 2022: proclamatie kleuters 
K3 en sleepover op school!
Donderdag 30 juni 2022: laatste schooldag! De 
lessen eindigen om 12.20 uur. Er is geen 
naschoolse opvang.

NIEUWE LIEDJES!
In de loop van volgende week zullen er nieuwe 
liedjes klinken door de luidsprekers. Deze keer 
gaven niet de leerlingen, maar wel de ouders 
input voor onze nieuwe playlist. Ouders konden 
namelijk suggesties geven op het schoolfeest, 
op basis hiervan werd een nieuwe lijst 
samengesteld.



GENIET MEE VAN ENKELE 

SFEERBEELDEN VAN DE 

VOORBIJE WEKEN...

De Zingende Zeehonden werkten rond 
het project 'ZOMER'!

De Trotse Toekans en de Krachtige 
Krokodillen kregen bezoek van 
jeugdschrijver en illustrator Tom 
Schoonooghe. Hij bracht een creatieve 
workshop in de klas rond het boek 
'Whoopie en het toverpotlood'. 
Vol fantasie gingen de leerlingen aan de 
slag rond het boek!



Ook de Knappe Krabben 
kregen bezoek van een 
schrijver en illustrator in 
de klas! Koen Aelterman 
stelde het boek 
'Lichtzinnige Lou' voor. 
Ze maakten samen een 
mooi schimmenspel!

De Pittige Puffins gingen 
creatief aan de slag met 
het tekenen van 
portretten. 



De verkeersweek stond deze week in 
het teken van de fiets. Tijdens de lessen 
LO werd de fietsvaardigheid geoefend!

Ook de Pientere Panters en de 
Ongelooflijke Olifanten vertrokken met 
de fiets voor een sportieve dag. 
Iedereen kon zich uitleven tijdens een 
triathlon: lopen, zwemmen en fietsen!



De Trotse
Toekans en de 
Krachtige 
Krokodillen 
brachten een 
leerrijk bezoek 
aan een 
fruitbedrijf.

Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekendhet weekendhet weekend!!!


