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BIJNA SCHOOLFEEST!
Het is bijna zo ver! Morgen (zaterdag 21 mei) openen we van 13 tot 17 uur de 
deuren voor KLEURROCK!
Het podium staat al klaar voor enkele toffe optredens. 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.
Als u een aperobox heeft besteld bij La Cantina, dan kan u deze ophalen tijdens 
het schoolfeest. Verder zullen er ook nog enkele snacks te koop zijn tijdens het 
feest (hotdogs, chips, ...). 
Op dit moment wordt er geen regen voorspeld, maar het is misschien toch aan te 
raden om wat regenbescherming te voorzien... Je weet maar nooit!

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



KLASFOTO'S
Op dinsdag 24 mei 2022 worden de klasfoto's 
gemaakt voor alle leerlingen vanaf de 2de 
leefgroep t.e.m. het 6de leerjaar.
De klassen van de jongste kleuters komen 
begin juni aan bod, nadat de laatste kleuters 
zijn ingestapt en hun klassen voltallig zijn.
Er worden geen individuele foto's gemaakt.

Voor zaterdag 28 mei ontvangen jullie via 
Smartschool de foto's met watermerk. U kan 
dan foto's bestellen via de brief die u vandaag 
heeft ontvangen. Het bestellen van de foto's 
kan t.e.m. vrijdag 3 juni 2022.

STAKING DINSDAG 31 MEI
Op 31 mei 2022 is er een staking aangekondigd 
waar ook het onderwijsveld aan deelneemt. Op 
dit ogenblik zijn er in onze school slechts 
enkele personeelsleden die niet staken.
Dit houdt in dat wij slechts een beperkte 
opvang kunnen voorzien. Indien je in de 
mogelijkheid bent, vragen wij om een 
alternatieve opvang te voorzien voor je kind. 
 
In de enquête (via Smartschool) kan je je kind 
aanmelden voor noodopvang. Bedankt om dit 
tegen 24 mei in te vullen, zodat we zicht 
krijgen op het aantal op te vangen kinderen. 
U hoeft de enquête enkel in te vullen indien u 
nood heeft aan noodopvang.
Indien het aantal aangemelde leerlingen te 
groot is, zal de school genoodzaakt zijn om te 
sluiten. Alvast bedankt voor uw begrip.

MAUD & CO WORDT...
Sinds 5 mei 2022 zet VZW Maud & Co zijn 
activiteiten verder onder de naam VZW 
COckerillhof. In de bestuursstructuur zijn een 
aantal zaken gewijzigd, maar de dagelijkse 
werking van het COhouseproject voor de 
bewoners blijft helemaal hetzelfde. Dus ook de 
samenwerking met De Pluim blijft helemaal 
bestaan!

Nieuwe website: www.cockerillhof.be 
Nieuwe Facebook: @Cockerillhof

http://www.cockerillhof.be/


TRAKTATIES IN DE KLAS
Er wordt regelmatig in de klas getrakteerd bij 
bv. een verjaardag. We geven nog eens de 
huidige Pluim-afspraken mee.
De jarige mag een klastraktatie meebrengen 
op een afgesproken moment. Ouders spreken
dit af met de klasleerkracht. 
Er worden geen individuele cadeautjes of 
klascadeaus gegeven.
We kiezen voor traktaties die passen binnen 
een gezonde voeding, zoals fruit, groenten, 
cake, pannenkoeken, wafeltjes of een gezonde 
lunch.
Dit betekent ook geen taarten, geen snoep, 
geen chips, geen ijsjes, geen traktatie met 
slagroom/chocolade/overdaad aan suiker.
Bedankt om dit mee op te volgen!

BELANGRIJKE DATUMS 
MEI 2022

Zaterdag 21 mei 2022: schoolfeest! 
Dinsdag 24 mei 2022: klasfoto's!
Woensdag 25 + donderdag 26 + vrijdag 27 
mei 2022: facultatieve verlofdag en 
Hemelvaart: geen school en geen naschoolse 
opvang.
Dinsdag 31 mei 2022: staking - enkel 
noodopvang op De Pluim.
Woensdag 1 juni 2022: workshops verkeer 
gegeven door (groot)ouders.

Tijdens de week van 30 mei staat er een verkeersweek gepland in onze school. 
De werkgroep verkeer is op zoek naar handige (groot)ouders die 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).

OPROEP WERKGROEP VERKEER



GENIET MEE VAN ENKELE 

SFEERBEELDEN VAN DE 

VOORBIJE WEKEN...

De Krabben, de Haaien, de Bevers en de 
Wolven (L1 + L2) konden zich vorige 
week helemaal uitleven tijdens de 
sportdag op school!



De Trendy Tijgers en de Joviale Jaguars 
gingen op ontdekking in de prehistorie! 
Ze sloten hun project af met een 
boeiend klasforum. 



Geniet vanGeniet vanGeniet van

het weekendhet weekendhet weekend!!!

Er werden kuikentjes geboren bij de 
Prettige Pinguïns en iedereen kon ook 
optreden op een echt podium in de klas!

Dinsdag kleurde De Pluim helemaal 

PAARS! We geven daarmee een 

duidelijke boodschap: 'Iedereen hoort 

erbij! Iedereen mag zichzelf zijn!'


