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• Eerste ouderavond sinds twee jaar! Dinsdag 29 maart konden wij 

eindelijk weer een ouderavond organiseren. We waren blij met de 

opkomst, van ongeveer de helft van alle gezinnen waren er ouders. 

Het was gezellig en goed om iedereen weer “in het echt” te ontmo-

eten. De ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om hun verantwoording te doen. We 

hebben informatie ingewonnen over het versterken van de             

ouderbetrokkenheid. Deze is op de Plaggenborg altijd hoog geweest, 

helaas verdween dit (deels) door de coronapandemie. We proberen 

de ouderbetrokkenheid weer te vergroten. We hopen dat deze 

eerste bijeenkomst daar aan bij heeft gedragen en dat we in de 

toekomst weer vaak een beroep op jullie kunnen doen. 

• Schoolvoetbaltoernooi. Maandag 11 t/m donderdag 13 April doet de 

Plaggenborg weer mee met een team. Via Parro volgt 

verdere informatie. We vinden het leuk als jullie weer 

komen kijken naar de wedstrijden in Ter Apel. 

• Groep 4&5 naar Geert Teis. Dit keer gaat de voorstelling over een 

magische kast: Huub heeft een oude kast op de kop weten te tikken via 

Marktplaats. Gratis af te halen, wat een topdeal! Maar de kast heeft iets geks. Lukt 

het Huub en zijn publiek om samen de magische kast open te krijgen?  

• IEP eindtoets. Op dinsdag 19 en woensdag 20 april doet groep 8 de 

eindtoets van IEP. Meester Peter is dan bij groep 8 

en meester Rik doet de andere groep(en) op dat mo-

ment. Wij zien de eindtoets als meetmoment voor 

groep 8, het staat hiermee los van de al gegeven 

schooladviezen. In IEP LVS zijn de ontwikkelingen 

van de leerlingen goed af te lezen en dit is de basis voor het advies. 

• Koningsspelen. Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen weer 

gezamenlijk met de scholen uit Sellingen gehouden. 

De kleutergroepen komen naar de Plaggenborg en de 

groepen 3 t/m 8 gaan naar de MFA in Sellingen. Over 

het exacte hoe en wat worden jullie nog geïn-

formeerd. De Koningsdag is op woensdag 27 april, 

dan zijn alle leerlingen vrij. Op donderdag 28 en 

vrijdag 29 april zijn de leerlingen ook vrij. 

• Schoolreis. Dit jaar gaan we op dinsdag 26 

april met de hele school naar                 

avonturenpark Hellendoorn. 

• Koningsdag en Meivakantie. De Koningsdag is op woensdag 27 april, 

dan zijn alle leerlingen vrij. Op donderdag 28 en vrijdag 29 april zijn 

de leerlingen ook vrij, in verband met studiedagen. Aansluitend start 

de meivakantie. Wij zien dan de leerlingen graag weer terug op 

maandag 9 mei. 

• Onderhoudsdag 2022. Zaterdagochtend 9 april hebben we weer 

hulp nodig om met elkaar de schooltuin, -plein en speeltoestellen 

spik en span te maken. Tijdens de ouderavond hebben zich al ouders 

opgegeven, maar heb je deze opgave gemist dan kun je je alsnog via 

Parro of direct via de MR of leerkrachten opgeven om te komen 

helpen. We sluiten de, hopelijk net als vorige keer, plezierige 

werkochtend af met soep en broodjes, waarna de zaterdag weer van 

jullie is. De, onder andere, uit te voeren taken zijn: planten van plant-

jes, schoffelen, schilderen van speeltoestellen, repareren en schil-

deren bankjes. Wie wil ons helpen? 
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