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• Oktobermaand Kindermaand. Gratis meedoen aan workshops en 

spannende speurtochten? Een mooie kindervoorstelling bezoeken of 

een leuke rondleiding volgen? Rondkijken in een kasteel of muse-

um? Het kan tijdens Oktober Kindermaand 2021. In Drenthe en Gro-

ningen!  Kijk voor meer informatie op www.kindermaand.nl. Op de 

meegegeven flyer is ook veel informatie te vinden. We hopen dat 

iedereen voor een leuke verrassing gaat sparen. 

• Kinderboekenweek 2021. Dit jaar gaan we het hebben over beroe-

pen. Het thema van de kinderboekenweek is “Worden wat je wil” 

Dinsdag 5 oktober “trappen” we op school af met een ren je rot acti-

viteit. De hele week (10 dagen) hebben we op school aandacht aan 

het thema. We zoeken nog ouders, opa’s of oma’s die het leuk vin-

den om op school over hun eigen beroep te vertellen. Wat is er 

mooier dan dat wij op school een vrachtwagenchauffeur, zorgverle-

ner, boer, kapster of installateur kunnen ontmoeten die iets over het 

eigen vak kan vertellen en laten zien. Van dinsdag 5 t/m vrijdag 15 

oktober ruimen we dan tijd in op school voor je/jullie verhaal. Vind je 

het leuk om je verhaal te komen doen, geef je dan op bij een van de 

leerkrachten.  Vrijdag 15 oktober ronden de we de week af.  

• Zuluconnect en Office 365. Op school loggen de leerlingen in met 

Zuluconnect. Via deze portal kunnen zij naar de leerlingsoftware en 

naar Office 365 van Microsoft. Office 365 werkt volledig in de cloud, 

dus online. Tijdens het geven van thuisonderwijs maakten wij ook 

gebruik van de cloud door de inzet van Team. Dit is ook een onder-

deel van Office 365.  Met het in gebruik nemen van ons nieuwe net-

werk (zie nieuwsbrief september) gebruiken alle leerlingen vanaf 

groep 5 Office 365 voor het maken van werkstukken in Word en Po-

werpoint. Dit kunnen de leerlingen thuis ook gebruiken. Hiervoor 

heeft elke leerling een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Het is 

belangrijk dat jullie een beetje meekijken met hoe dit eventueel thuis 

gaat. Wij zijn benieuwd welke ervaringen het nieuwe werken de leer-

lingen brengen. Hebben jullie vragen, kom ze gerust stellen. 

• Bibliotheek op school. De bibliotheek is weer in gebruik zoals van-

ouds. Onze biebmoeders (waar zijn de –vaders?) zijn gelukkig weer 

op school om dit te begeleiden. We hopen dat alle leerlingen weer 

lekker veel thuis kunnen lezen en regelmatig boeken komen ruilen. 

• De ouderraad, iets voor jou? De ouderraad (OR) van de Plaggenborg 

helpt ons met het organiseren van diverse activiteiten op school. 

Denk hierbij aan het Sinterklaas– en Kerstfeest, voorleesontbijt, 

feestelijke ouderavond en de laatste schoolweek. Wil je lid worden 

van onze actieve ouderclub, meld je dan aan bij ons of iemand van de 

OR.  

• Gymmen op school. We merken dat niet alle leerlingen hun gymspul-

len goed op orde hebben. Zo is bijvoorbeeld niet altijd de handdoek 

voor het douchen na de gym mee. Willen jullie er op toezien dat de 

leerlingen in met name de bovenbouw dit voor elkaar hebben? We 

wijzen de leerlingen in de klas op de eigen verantwoordelijkheid    

hierbij, maar we moeten ze hierbij ook een beetje helpen. Als een 

leerling niet kan of mag gymmen willen we hier graag een bericht 

van jullie, ouders, ontvangen. Dit kan via Parro of op een briefje. 
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