
juli 2022 
m a  d i  w o  d o  v r  z a  z o  

    1 2 3 

4 5 6 7 

Doorschuif-

dag 

8 9 10 

11  

Schoonmaak-

dag 

12 

Studiedag 

team.  

Alle leer-

lingen zijn vrij 

13 

10:00-14:00 

uur Zwem-

men in Sellin-

gen 

14  

9:30-14:00 uur 

Opruim-/

Spelletjesdag 

18:00-20:30 

uur  

BBQ/Afscheid 

groep 8 

Groep 8 slaapt 

op school 

15 

Start zomer-

vakantie 

16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Start 2022-

2023 op 

maandag 29 

augustus 

Wollinghuizerweg 27, 9551 TG Jipsinghuizen 

OBS Plaggenborg 

Plaggenborg: Op weg naar buiten! 

0599326300 

administratie.plaggenborg@oow.nl 

Première 

Plaggenborgfilm 

 

Zwemmen! 

BBQ  

Afscheid groep 8 



• De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het schooljaar is weer 

bijna ten einde. Een schooljaar met een staartje corona, maar halver-

wege het schooljaar mocht alles weer. Helaas stijgen nu de coro-

nacijfers wel weer, met de vakanties in het verschiet. We zijn 

benieuwd hoe dit zich allemaal weer ontwikkelt. Wij zijn in ieder 

geval blij dat we weer “normaal” onderwijs konden verzorgen. Op dit 

moment zijn we bezig het schooljaar af te ronden.  

• Doorschuifdag. Op donderdag 7 juli schuiven alle leerlingen weer 

een dag door naar de nieuwe groep en (nieuwe) juf of meester. Na 

de vakantie komen een aantal leerlingen van de (sluitende) Heilig 

Hartschool bij ons op school. Deze leerlingen draaien 7 juli ook mee 

met de doorschuifdag. 

• Schoonmaakdag en schoonmaken materiaal. Maandag 11 juli is de 

schoonmaakdag in groep 1,2 en 3. Vanaf deze dag kunnen ouders 

bakken spelmateriaal op komen halen om thuis schoon te maken. 

Geef je hiervoor op in Parro. 

• Studiedag team. Dinsdag 12 juli zijn alle leerlingen vrij. Het team 

bereidt op deze dag het nieuwe schooljaar voor. 

• Feestelijke activiteiten. Woensdag 13 juli gaan we naar het zwem-

bad in Sellingen. Het zwembad gaat open om 10:00 uur. We ver-

wachten alle leerlingen dan op die tijd bij de Barkhoorn. Om 14:00 

uur kunnen de leerlingen weer worden opgehaald, of op eigen gele-

genheid naar huis. 

Donderdag 14 juli starten we de schooldag om 9:30 uur met 

opruimen in de klassen en het spelen van gezelschapsspelletjes. Heb-

ben jullie thuis een mooi spel, neem deze mee naar school om te 

spelen. Willen jullie de leerlingen ook een emmer en poetsdoek mee-

geven? Om 14:00 zijn de leerlingen vrij. 

Van 18:00-20:30 uur organiseert de OR weer 

de jaarlijkse BBQ . De opgavebrief hiervoor 

wordt deze week uitgedeeld.  

Tijdens de BBQ is de speelfilm die alle leer-

lingen hebben gemaakt te zien. Ook nemen we afscheid van groep 8. 

Komt allen naar school om het schooljaar feestelijk af te sluiten én 

om lekker te eten met elkaar. 

Groep 8 heeft na de BBQ nog een extra feest. Zij blijven namelijk op 

school slapen. Juf Annet, juf Diana en meester Peter begeleiden deze 

activiteit.  

• Start zomervakantie. Op vrijdag 15 juli zijn alle leerlingen vrij. 

• Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie, geniet er van! We 

zien iedereen graag weer op maandag 29 augustus. 
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