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• Oudergesprekken. Maandag 1 tot en met woensdag 3 November 

organiseren we de oudergesprekken. Hiervoor kunnen jullie je op-

geven via Parro. Het onderwerp van de gesprekken is de sociaal emo-

tionele ontwikkeling bij jullie kind(eren).  

• Knutselen voor de Kerstmarkt. Het lijkt nog ver weg, maar we gaan 

al beginnen met het maken van mooie dingen die de leerlingen gaan 

verkopen tijdens de Kerstmarkt. Hiervoor zal elke vrijdag (vanaf 12 

November) op school geknutseld worden. We zijn nog op zoek naar 

enthousiaste ouders die ons willen helpen. Dus heb je nog wat tijd 

die je wilt inzetten op vrijdag, meld je aan bij de groepsleerkrachten. 

• Ouderavond. Dinsdag 9 November organiseren we van 19:00—20:45 

uur (eindelijk weer) onze ouderavond. We bieden twee interessante 

workshops over voorlezen en opvoeden. Jullie krijgen nog een uit-

nodiging. Geef je al vast op via Parro voor deze avond. De OR en MR 

zullen dit moment ook gebruiken om al hun activiteiten aan jullie te 

verantwoorden. Dus: 

Komt allen! Koffie, thee en wat lekkers staat klaar. 

• Studiedag team Plaggenborg. Woensdag 10 November zijn alle leer-

lingen vrij in verband met een studiedag over Davinci, onze methode 

voor wereldoriëntatie, in Zwolle . 

• Sint Maarten. Donderdag 11 November gaan alle leerlingen weer 

met hun mooi gemaakte lampion zingen voor leden van de 

ouderraad. En…. ‘s avonds natuurlijk weer langs de deuren met 

mooie (Groningse) liedjes. Veel plezier alvast! 

• Buitenlesdag groep 7&8. Vrijdag 19 November zijn leerlingen én 

meester Peter van groep 7&8 weer de hele dag buiten te vinden.  

Rekenen, taal en lessen van Davinci zullen wederom buiten plaats 

vinden. 

• Alvast Sinterklaas. De verlanglijsten van onze leerlingen voor Sin-

terklaas moeten eerder bij hem bekend zijn, dan in voorgaande jar-

en. Hierover hebben wij van Sinterklaas op vrijdag 29 oktober een 

rijmbrief ontvangen. De verlanglijsten moeten op woensdag 3 No-

vember op school worden ingeleverd. Sinterklaas komt donderdag 2 

December met zijn Pieten op school en het is fijn als de grote 

kindervriend dan natuurlijk de gewenste cadeaus meeneemt. 

• Groep 1 en 2 zijn woensdag 24 November vrij. 

• Dansen op de Plaggenborg. Op school gaan we lessen inzetten om 

kunstdomeinen meer vorm te geven. Het eerste kunstdomein wat 

we onder handen nemen is Dans. Donderdag 25 November komt 

Odette Koster van Kunstenschool ZG met alle groepen dansen. Met 

deze dansworkshop sluit zij aan bij de thema’s van Davinci en Kleu-

terplein. Zo wordt er 

gedanst over Azië in de 

bovenbouw, over de 

schatten van de aarde in 

de middenbouw en bij 

de onderbouw gaan we 

dansen over Sinterklaas. 
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