
Infobrief schooljaar 2015-2016 1 

  

Infobrief nummer 19, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 04-07-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 05-07-2016 

Potje 

13.15 uur 

Doorschuifmiddag 

 

Juf Carla en juf 

Simone vieren 

verjaardag in groep 

3 

 

Juf Karen in groep 

5 

 

Rapportgesprekken 

 

Jos Borgwal 

Wo. 06-07-2016 

Rapportgesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 07-07-2016 

Musical groep 8 

13.30 uur voor alle 

leerlingen van De 

Borgwal! 

 

15.00 uur 

onthulling ‘Geheime 

missie groep 8’. Zie 

bijlage! 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 08-07-2016 

Groep 8 start om 

10.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 11-07-2016 

FEESTWEEK 

Sportdag bij 

Speeltuinvereniging 

Hulhuizen 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 12-07-2016 

FEESTWEEK 

Potje 

 

Vossenjacht 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 13-07-2016 

FEESTWEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 14-07-2016 

FEESTWEEK 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 15-07-2016 

FEESTWEEK 

12.00 uur 

ZOMERVAKANTIE 

Groep 1 vandaag 

ook van harte 

welkom! 

 

Jaarsluiting 10.15 

uur (ouders ook 

welkom) 

Jos Borgwal 

 

JARIGEN 
2 juli   Siben van den Bosch  Groep 5 

2 juli   Davin Oliemuller   Groep 1/2B 

3 juli   Troy Hoogendoorn  Groep 6 

3 juli   Jade Mons   Groep 6 

5 juli   Elise Hendriks   Groep 8 

7 juli   Damisah Lamers   Groep 8 

7 juli   Figo Tiggers   Groep 5 

8 juli   Meester Eric    

11 juli   Nora Spanbroek   Groep 1/2A 

13 juli   Miley de Haan   Groep 1/2B 

15 juli    Diederick Hendriks  Groep 1/2A 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen! 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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MR 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl 

               

 POTJE 
Elke dinsdag komt er in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind 

Pascaline in Burkina Faso. Informatie over haar hangt in alle klassen en op het paarse 

prikbord in de nis van groep 8. Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. De 

opbrengst in de maand juni was € 51,57. Loïs en Kaylee weer bedankt voor het tellen! Het 

genoemde bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland kind Pascaline uit Burkina 

Faso. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

CREATIEF 

Ook volgend schooljaar staan er weer een aantal lessen op het rooster voor groep 3 t/m 8 op 

het programma. Er zijn dit jaar in groep 3 en 4 weer een aantal enthousiaste ouders aanwezig 

geweest om te helpen bij creatief. Dat waarderen wij erg! Ook volgend jaar zijn er weer 

hulpouders voor creatief nodig in groep 3 en 4, u kunt zich voor 1 of meerdere lessen 

aanmelden. Het rooster voor volgend jaar volgt binnenkort. U kunt zich nu of begin volgend 

jaar aanmelden en het rooster op school bij de leerkracht afgeven. 

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Enige tijd geleden bent u via de mail benaderd door DUO om deel te nemen aan een ouder 

tevredenheidsonderzoek. De periode van invullen is inmiddels gesloten. DUO gaat nu de 

schoolrapportages opmaken. Wij hopen onze schoolreportage binnen nu en twee weken te 

ontvangen, wat maakt dat de terugkoppeling hiervan (schriftelijk en via een ouderavond die 

wij zullen plannen) in het nieuwe schooljaar zal plaatsvinden. 

 

WEBSITE 

Neem eens een kijkje op de website van De Borgwal. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen 

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, 

Daltonbasisschool De Borgwal, wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes. Een kijkje absoluut 

waard! 

 

DE VAKANTIEBIEB-APP 

Leerlingen die tijdens de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in 

hun leesontwikkeling. Dit blijkt uit onderzoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom 

belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Deze zomer 

komt de Bibliotheek met een nieuwe editie, met meer jeugdtitels dan ooit. Voor ieder kind 

vanaf 6 jaar is er wat leuks te vinden. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.vakantiebieb.nl 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
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PROGRAMMA FEESTWEEK 

Deze week is er een continuerooster waarbij de kinderen op maandag, dinsdag en donderdag 

tot 14.00 uur naar school komen. Woensdag en vrijdag tot 12.00 uur. Op maandag, dinsdag en 

donderdag moeten alle leerlingen zelf zorgen voor een lunchpakketje! 

MAANDAG SPORTDAG: NOG STEEDS OP ZOEK NAAR VERVOER!!!  

SCHRIJF U A.U.B. IN OP DE LIJSTEN BIJ DE KLASSEN! 

Onze jaarlijkse sportdag vindt plaats op de velden van Speeltuinvereniging 

Hulhuizen. Hier zullen alle kinderen van De Borgwal de hele ochtend allerlei 

sportieve activiteiten doen… sprinten, bal werpen, penalty’s schieten, 

duurloop…etc. ’s Middags mogen de kinderen in de speeltuin spelen. Volgende 

week krijgt u een brief met verdere informatie. 

DINSDAG Vossenjacht 

Op deze dag gaan de kinderen in groepjes, onder begeleiding, een route door 

het dorp lopen waarbij ze op zoek gaan naar “vossen”.  

De kinderen nemen voor deze dag zelf een lunchpakketje mee. Voor een 

tussendoortje wordt gezorgd.  

Denkt u bij slecht weer aan regenkleding?? 

We zijn nog steeds opzoek naar ouders, opa’s/oma’s etc. voor de 

begeleiding van de groepjes. Mocht u zin hebben, dan horen we dat graag 

z.s.m.  

WOENSDAG Iedere klas draait zijn eigen programma! 

DONDERDAG 13.00 UUR EIERGOOIKAMPIOENSCHAP 

VRIJDAG Jaarsluiting 10.15 uur. 12.00 uur vakantie! 

 

JAARKALENDER 

Begin volgend schooljaar ontvangen alle ouders weer een nieuwe jaarkalender met daarop alle 

belangrijke data en informatie (o.a. dagen met afwijkende schooltijden). Handig bij het 

plannen van activiteiten! De vakanties (eerder ook al gecommuniceerd), vrije dagen en andere 

belangrijke data zullen ook in de volgende (en laatste) infobrief van dit schooljaar  

 

DALTON 

Dinsdag 21 juni was de laatste leerlingenraadsvergadering van dit schooljaar. De volgende 

punten zijn besproken en worden teruggekoppeld naar het team of opgepakt. 

 Een schoonmaakdag organiseren; 

 De app padlet; 

 De rekstokken worden vastgedraaid; 

 Bewegend Leren. 

 

Wij willen de leden van de leerlingenraad ontzettend bedanken voor hun inzet! 

Sebastiaan~Eline~Ids~Jetske~Lot~Job~Yorrit~Laura~Jessey~Sterre 
 

SPORTDAG 

HELP++HELP++HELP++HELP++HELP++HELP++HELP++HELP++HELP++ HELP++HELP++HELP 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vervoer! Bij te weinig inschrijvingen (op de lijsten bij de 

klasdeuren) zijn wij genoodzaakt de sportdag af te lassen…  
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GEHEIME MISSIE GROEP 8 

Waar u vast en zeker wel over heeft gehoord, is groep 8 de afgelopen periode heel druk 

geweest met een ‘geheime missie’. Heel spannend allemaal… Veel verschillende (en erg leuke!!) 

activiteiten zijn georganiseerd, verschillende klusjes zijn gedaan en flessen zijn verzameld. 

Maar wat is hier dan toch de bedoeling van, wat is deze ‘geheime missie’?? Gelukkig hoeven wij 

niet lang meer te wachten op dit antwoord, want volgende week donderdag zal de ‘Geheime 

missie’ worden onthuld. Meer informatie hierover, zie bijlage!! 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 juli 2016. Hierin staan ook de belangrijke 

data voor komend schooljaar opgenomen. 
 


