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• Het schooljaar is weer begonnen! Dit is alweer de derde schoolweek 

en we zijn blij dat we iedereen weer live kunnen ontmoeten. Wat 

betreft de richtlijnen voor Covid-19: Hier blijven we ons aan houden. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vind je de meest actuele beslis-

boom voor het basisonderwijs toegevoegd. Volg deze stappen bij 

eventuele klachten en/of besmettingen. 

• Virtual reality op de Plaggenborg. Wij gaan de komende weken met 

VR brillen Virtual Reality ervaren, Dit doen we met een pilot, samen 

met OBS Op d’ Esch. Ons doel is om te ervaren hoe het is om met vir-

tual reality (VR) te werken in het onderwijs. Met de VR bril gaan we 

de natuur in, verre steden verkennen of met andere culturen kennis 

maken, de betrokkenheid vergroten  Dit doen we binnen de thema’s 

van Davinci. Een platform 

vol eindeloze ervaringen. 

Een VR bril biedt 360 

graden beeldmateriaal en 

3D-modellen over allerlei 

educatieve onderwerpen 

die we kunnen gebruiken binnen de thema’s van Davinci. Zoals Leo-

nardo Davinci zelf heeft gezegd: Alles heeft te maken met al het an-

dere. We gaan 8 weken lang zelf ervaren hoe dat is. 

• Parro, Ouderportaal en Privacy. Willen jullie in de ouderportaal de 

persoonsgegevens van jullie zelf en jullie kind(eren) controleren en 

aanpassen indien nodig? Willen jullie dit voor 1 oktober doen. Zijn er 

vragen, of lukt het niet met inloggen, dan horen wij dat graag. 

• Bibliotheek op school. Onze biebouders komen elke maandag weer 

op school. Hier zijn we heel blij mee. We hopen dat alle leerlingen op 

maandag weer boeken komen lenen, zodat er weer veel gelezen gaat 

worden. 

• Kinderpostzegels. Groep 7&8 gaan weer kinderpostzegels verkopen. 

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e 

editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit 

de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te ver-

kopen. Het thema is Geef meer kracht 

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 

1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over 

huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met ar-

moede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvra-

gen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaam-

heid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt 

wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zicht-

baar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten 

die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen.  

• Buitenlesdagen. Groep 1,2 en 3 trapt woensdag 15 september weer 

af met de eerste buitenlesdag van dit schooljaar. Vervolgens zal elke 

maand een groep de hele dag buiten te vinden zijn. In het buitenlo-

kaal, in het bos, bij de Ruiten A, of gewoon op het plein zullen alle 

onderwijsactiviteiten plaats vinden. Wij hebben er weer zin in! 

• Nieuw ICT netwerk. Onze leerlingen zullen er niet veel van gemerkt 

hebben, maar het computernetwerk werkt 

sinds de start van het schooljaar volledig in 

de cloud.            Onze nieuwe ICT partner is  
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• Informatieavond. De informatiemiddag wordt verplaatst van 14 naar 

21 September. De bedoeling is net als voorgaande jaren dat de leer-

lingen de klas aan één van hun ouders laten zien. De leerkrachten 

zullen ook informatie geven over activiteiten en onderwijskundige 

ontwikkelingen. Vanwege corona organiseren we de in-

formatiemiddag anders: Er mag één ouder met de leerling mee-

komen. Er kan worden gekozen uit één tijdvak in Parro. Geef je ‘niet 

op voor meer tijdvakken, anders blokkeer je hiermee plekken voor 

andere ouders. Het werkt dus anders dan bij de opgave voor de tien-

minutengesprekken. Er kan op dinsdag 21 september een tijdvak tus-

sen 16:00 uur en 18:00 uur gekozen worden. Heb je hier vragen over, 

meld je dan bij de leerkracht. 

• Nieuwe mailadressen. Met de komst van het nieuwe netwerk heb-

ben we ook een nieuw domein. We nemen afscheid van o2sv en 

gaan naar oow. Dit betekent dat alle medewerkers een nieuw adres 

krijgen met de volgende opbouw: voorletter.achternaam@oow.nl 

Alle leerlingen gaan werken met voorletter.achternaam@leerling-

obsplaggenborg.oow.nl en krijgen een eigen plekje in Office 365. 

Leerlingen loggen op school in via Zuluconnect. Dit kan ook via Zulu-

connect vanuit huis, net als bij het thuisonderwijs tijdens corona. 

• GGD op school. De leerlingen van groep 7 mogen op bezoek bij de 

jeugdverpleegkundige van de GGD. Dit is op woensdag 15 Septem-

ber. Ouders hebben hierover al bericht gekregen. 
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