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• Grote versoepelingen. Vanaf 25 februari zijn er grote versoepelingen 

aangekondigd. Vanaf nu mag er steeds meer, er is weer tijd voor 

ontmoeting. In de brief van ons bestuur, die vorige week is verstuurd 

zijn de versoepelingen vanuit OOW te lezen. 

• Oorlog in Oekraïne. Wie het nieuws volgt komt er niet omheen, 

maar er is oorlog en veel onrust in Oekraïne door de inval van 

Rusland aldaar. Op school hebben we het er in de bovenbouw ook 

regelmatig over. Weet dat jullie (bovenbouw)kinderen met verhalen 

en vragen thuis kunnen komen.  

• Theatervoorstelling Willem Junior. Groep 6,7&8 gaan dinsdag 8 

maart naar Geert Teis voor de schoolvoorstellling Willem Junior. In 

Willem Junior reizen twee nieuwsgierige jongens via een magische 

app terug in de tijd. Waar ze de jonge Willem ontmoeten en waar ze 

de mysteries proberen te ontrafelen rondom deze ‘Grootste Neder-

lander Aller Tijden’. Waar we allemaal ooit van gehoord hebben, 

maar waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten.  

• Buitenlesdag groep 1,2 en 3. Woensdag 9 maart is de onderbouw 

weer de hele dag buiten te vinden. Denken jullie aan warme “oude” 

kleding? 

• Oudergesprekken. Op 14 tot en met 17 maart vinden na schooltijd 

de oudergesprekken weer plaats. Deze week worden jullie allemaal 

uitgenodigd via Parro. 

• Meesters en Juffendag. Dinsdag 22 maart vieren we weer meesters 

en juffendag op school. Het wordt weer een dag vol spelletjes en ge-

zelligheid op en om school. We hopen op mooi weer. Voor eten en 

drinken wordt gezorgd! 

• Het ontdekbos wordt gesnoeid en heringericht. Afgelopen weken is 

er een flinke snoeibeurt geweest in het ontdekbos van Natuurmonu-

menten naast onze school. Rinck Zevenberg van Natuurmonumenten 

is hier mee begonnen, zodat het bos weer veilig wordt om te gebrui-

ken. Zodra we er weer in kunnen, zullen we dat ook gaan doen. Sa-

men met de leerlingen wordt dan het ontdekpad weer aangelegd en 

zullen we een gastles krijgen van “bosmeester” Rinck. 

• Boomplantdag Sellingen. Groep 7&8 gaat vrijdag 18 maart bomen en 

struiken planten in het bos van Sellingen nabij de Barkhoorn. Wij 

doen mee in het kader van de nationale boomplantdag. De leerlingen 

nemen een schep waarop hun naam staat mee naar school. Er volgt 

nog een Parrobericht met meer informatie. 

• Bezoek aan NEMO is uitgesteld. Zoals in Parro al gemeld is, in de 

groep 7&8  berichten, is de E-Waste prijs verplaatst naar 12 mei. Het 

bezoek aan NEMO is gewonnen, omdat de Plaggenborg in 2020-2021 

het meeste afval met een stekker heeft opgehaald. Door Corona kun-

nen we nu pas de prijs verzilveren. 

• Giezelbaargbloazers op school. In het kader van de Grunneger toal, 

komt de midwinterhoorngroep op vrijdag 11 maart in groep 7&8 ver-

halen vertellen. 

• Eindelijk! Een ouderavond, elkaar (weer) ontmoeten! Dinsdagavond 

29 maart organiseren wij een ouderavond op school met het thema 

“Ontmoeting.” Tijdens deze avond, die vooral een informeel karakter 

krijgt, ruimen we ook korte tijd in om ontwikkelingen vanuit team, 

OR en MR te bespreken. We verwachten jullie allemaal om 19:00 uur 

op school. 
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