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• Start schooljaar. We hopen dat 
iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad. Wij hebben er weer zin in!
Maandag 29 augustus openen we 
met elkaar het schooljaar op het 
plein. 

• Informatie boekje. Ieder gezin 
krijgt weer een informatieboekje van 
ons. Anders dan vorig schooljaar is 
de activiteitenkalender niet meer 
opgenomen in dit boekje. Wij in-
formeren jullie vanaf nu graag via 
Parro. Hierin staan alle activiteiten, 
berichten die de leerkrachten sturen 
en aankondigingen wanneer we jul-
lie nodig hebben, dit is altijd actueel. 
Heb je geen Parro, of lukt het inlog-
gen niet, meld dit op school. 

• Informatie via de mail. Via de 
schoolmail zullen jullie deze nieuws-
brief ontvangen. 

• Alle gegevens nog actueel? Wil-
len jullie in het ouderportaal con-
troleren of alle gegevens van jullie 
en jullie kind(eren) nog actueel is. 
Let daarbij ook even op de Privacy 
voorkeuren. Kun je niet inloggen, 
meld dit op school. 

• Jarigen in Augustus: Sven Boer-
ma op 19 augustus.  

Nieuws en activiteiten 

Plaggenborg: Op weg naar buiten! 

Invaller voor juf Angela. Juf Angela Hilverts komt in oktober weer op school. Tot deze tijd 

wordt zij vervangen door juf Rosalie Klein. Juf Rosalie werkt ook op Interschool binnen ons bestu-

ur, we zijn blij dat zij Angela kan vervangen deze maand en hopen dat zij een fijne tijd heeft op 

de Plaggenborg. 

Aanwezigheid meester Sander. Meester Sander is deze maand op dinsdag 30 augustus en 

donderdag 1 September op school. De andere dagen is hij op de Clockeslach. Hij is op werkdagen 

altijd telefonisch en via de mail bereikbaar. Langskomen of een afspraak maken kan altijd. 

Grote groep 6. Het leerlingenaantal van groep 6 is dit schooljaar verdubbeld. Hierdoor hebben 

wij gezorgd dat de groep op twee dagen apart les kan krijgen van juf Annet. We kunnen zo deze 

groep goed bedienen.  
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• Studiedag team. Dinsdag 6 september 

zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft 

dan een studiedag. 

• Plusklas OOW. Ook dit jaar organiseert 

OOW weer de mogelijkheid van een 

plusklas. Deze klas is 1 keer in de twee 

weken een hele woensdag. De plusklas 

is op OBS De Clockeslach in Vlagtwed-

de. Juf Sandra de Vries is de leerkracht 

van deze groep. Afgelopen schooljaren 

gingen hier ook leerlingen van de Plag-

genborg naar toe. Leerlingen gaan op 

eigen gelegenheid naar de plusklas. Om 

voor de plusklas in aanmerking te ko-

men wordt gebruik gemaakt van het 

leerlingvolgsysteem en het protocol 

DHH. 

• Informatiemiddag op school. Op 

dinsdag 20 september nodigen wij jullie 

weer graag uit om op school te komen 

kijken naar wat jullie kind(eren) alle-

maal doen op school. Houdt hiervoor 

Parro goed in de gaten en geef je daar 

op. 

Nieuws en activiteiten 

Plaggenborg: Op weg naar buiten! 
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• Buitenlesdagen. Dit schooljaar gaan we weer éen keer per maand met een groep de hele dag naar 

buiten. Alle lessen vinden dan op en rond de school plaats. Denken jullie aan passende kleding voor de-

ze dagen? Groep 1,2 en 3 trapt dit schooljaar af op woensdag 21 september. 

• Spelinloop. We bieden ouders weer de gelegenheid om (gezelschaps-)spellen met hun kind(eren) te 

spelen. Hiervoor hebben we weer vrijwillige ouders die dit organiseren. Spellenpret start op 28 septem-

ber. Jullie krijgen via Parro nog bericht. 

• Jarigen in September: Esmé op 14, Vera op 25, Menno op 28 en Benjamin op 29 september. 

• Meester Sander op school: 1, 6, 7, 9, 12, 15, 20, 23, 26 en 28 September. 


