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Infobrief nummer 20, 2015-2016 
AGENDA… 

ZOMERVAKANTIE T/M  

ZONDAG 28 AUGUSTUS 2016 
 

Ma. 29-08-2016 

Eerste schooldag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Di. 30-08-2016 

Potje 

 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

Juf Annelies in 

groep 1-2b 

 

Jos Borgwal 

Wo. 31-08-2016 

Luizencontrole  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 01-09-2016 

Juf Wendy in groep 

1-2b  

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 02-09-2016 

Juf Christine viert 

haar verjaardag 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 05-09-2016 

Informatieavonden 

groep 1/2, 7 en 8 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 06-09-2016 

Potje 

 

Informatieavonden 

Groep 4, 5 en 6 

 

Jos Drieluik 

Wo. 07-09-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 08-09-2016 

STUDIEDAG, ALLE 

LEERLINGEN 

VRIJ! 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 09-09-2016 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Sophie Manschot, Jurre Postma, Isa Elfrink, Isa Tai Foek, Amber Mombarg, Mila 

van der Kolk, Luuk Barten, Eefje en Lola Nuy, Dion en Isabel van Mierlo, Daniel den Hollander 

en Evie van den Brink van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

AFSCHEID VAN LEERLINGEN 

Tegen het einde van het schooljaar nemen wij afscheid van een aantal leerlingen. Groep 8 gaat 

ons verlaten! Wij nemen dus afscheid van: Danique, Niels, Sofie, Lotje, Famke, Ruben, Nova, 

Abe, Elise, Lars, Lisette, Ménou, Daan, Damisah, Nayla, Evy, Loek, Jessey, Sterre, Jasmijn, 

Lynn, Kaylee, Loïs, Bo, Britt, Didi en Jon! Behalve onze groep 8 leerlingen, zullen ook Kyan, 

Laureen, Colijn, Mearle, Mart en Kian De Borgwal verlaten. Wij wensen jullie allemaal 

ontzettend veel succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van! 

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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JARIGEN 

13 juni   Jurre Postma    Groep 1A 

13 juli    Miley de Haan   Groep 1B 

15 juli   Diederick Hendriks   Groep 2A 

16 juli    Simon van Asten   Groep 2A 

16 juli   Linn Kroef    Groep 3 

17 juli   Rens Bierman    Groep 6 

19 juli   Finn Peters    Groep 3 

21 juli   Juf Karen    Groep 5 

22 juli   Sterre Peters   Groep 8 

22 juli   Isa Tai Foek    Groep 1B 

26 juli   Amber Mombarg   Groep 1A 

29 juli   Bente Bogaert   Groep 7 

29 juli   Job Joosten    Groep 5 

1 augustus  Juf Christine    Groep 8 

3 augustus  Thijs Hulleman   Groep 6 

5 augustus  Pepijn van der Geize   Groep 1/2A 

9 augustus  Jetske Muller   Groep 5 

9 augustus  Joep Knorth    Groep 1A 

9 augustus  Pim Knorth    Groep 1B 

11 augustus  Yaro de Haan    Groep 3 

11 augustus  Maartje Bierman   Groep 1B 

12 augustus  Cecile van Alst   Groep 4 

12 augustus   Loek van Onna   Groep 8 

14 augustus  Faye Leenen    Groep 2A 

15 augustus  Xilvie Tiggers    Groep 7 

18 augustus  Ménou Koen    Groep 8 

18 augustus  Sam Meijer    Groep 4 

21 augustus  Nova van der Ent   Groep 8 

22 augustus  Eva van den Hurk   Groep 4 

24 augustus  Elizabeth Rattink   Groep 7 

25 augustus  Winston Oliemuller   Groep 1A 

26 augustus  Christel van Santbergen  Groep 5 

28 augustus  Jasmijn Hoogenboom  Groep 6 

29 augustus  Louise van Helden   Groep 2B 

29 augustus  Mila van der Kolk   Groep 1B 

31 augustus  Jayley Jansen   Groep 2B 

31 augustus  Annefleur Wenting   Groep 1B 

2 september  Nadjero Ririhena   Groep 4 

6 september  Kalijn Brouwers   Groep 8 

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

FIJNE VAKANTIE NAMENS HET TEAM VAN DE BORGWAL 

Het team, de leerlingenraad, de MR- en OR-leden van De Borgwal wensen 

al onze leerlingen en hun ouders een hele fijne zonnige zomervakantie 

toe. We hopen jullie allemaal weer uitgerust terug te zien op maandag 29 

augustus.   
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BEDANKT VOOR DE FIJNE SAMENWERKING 

De Borgwal werkt al lang en prettig samen met de ouders van de kinderen op school. Wij 

willen als school hier nogmaals onze dank en bewondering over uitspreken. Al die ouders die 

steeds weer opnieuw klaar staan om samen met het team ervoor te zorgen dat er van alles 

extra kan gebeuren. Namens de kinderen en het team van De Borgwal: 

HARTELIJK DANK VOOR UW INZET! Zonder uw hulp zijn we nergens! 

 

SPONSOREN BEDANKT!! 

Vorige week was het dan eindelijk zo ver, de onthulling van de 'Geheime missie groep 8'!! 

 

Nadat de kinderen van groep 8 's middags de musical voor de overige leerlingen hadden 

gespeeld, verzamelden iedereen zich om 15.00 uur voor de voetbalkooi. Na samen afgeteld te 

hebben, mochten de leerlingen van groep 8 het plastic naar beneden trekken..... met als 

resultaat: kunstgras in onze voetbalkooi!!  

 

Wat was nu 'De geheime missie"  de leerlingen van groep 8 hadden de afgelopen periode 

samen met hun ouders heel veel verschillende activiteiten georganiseerd, klusjes gedaan, 

flessen verzameld en nog veel meer, met als doel heel veel geld in te zamelen. De opbrengst 

van al deze activiteiten hebben zij gesponsord aan school, zodat het nog ontbrekende budget 

ook binnen was en het kunstgras gelegd kon worden!!   

Wat een verrassing en wat zijn wij hier blij mee!! Groep 8 en ouders, wij willen jullie hier 

ontzettend voor danken. Wat een afscheidscadeau!!! 

 

Niet alleen bedanken wij groep 8 en de ouders van deze leerlingen, ook andere sponsoren 

hebben eraan bijgedragen dat wij nu kunstgras in de voetbalkooi hebben liggen!! Praatjuf, 

Wiecherink bouwmaterialen, Roel Huisintveld rolgordijnen/zonwering/horren,  

Joosten kunststoffen, Boardbusters, Canaldigitaal, Online.nl, De Linge en MR & OR De 

Borgwal BEDANKT!! Wat zullen ontzettend veel kinderen hier enorm veel plezier aan gaan 

beleven. 
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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 

 

GYMROOSTER 

Ook komend schooljaar zullen wij op woensdagochtend sporthal De Bongerd gebruiken voor de 

gymlessen van de groepen 3 tot en met 8. Dat betekent voor de groepen 3, 4 en 5  dat zij 

direct om half negen zullen gaan gymmen. Wij willen de ouders van deze leerlingen vragen de 

kinderen bij sporthal De Bongerd af te zetten. De leerkrachten van deze groepen zullen 

vanaf 08.15 uur aanwezig zijn, zodat u bij meerdere kinderen eerst de kinderen bij De 

Bongerd af kunt zetten en daarna nog op tijd bij De Borgwal aanwezig kunt zijn.  

Na afloop van de gymles lopen groep 3 en 4 terug naar school, groep 5 gaat op de fiets terug 

naar school, zij moeten dus met de fiets  naar De Bongerd komen.  Mochten er kinderen van 

groep 3, 4 met de fiets zijn afgezet, dan is dat geen probleem. Zij lopen met de fiets aan de 

hand mee terug naar school. 

 

Gymtijden Dag Zaal 

Groep 1/2 Donderdag De Vlinderboom De groepen 1/2 zullen net als 

voorgaande jaren op donderdagochtend 

gymmen in de sporthal van De 

Vlinderboom. 

Groep 3/4/5 Woensdag 

08.30 – 10.00 

De Bongerd Graag afzetten bij sporthal De 

Bongerd. Vanaf 08.15 uur is de 

leerkracht op locatie aanwezig.   

Groep 5 fietst met de leerkracht en 

een ouder terug.  

Groep 6/7/8 Woensdag 

10.45-12.15 

De Bongerd Kinderen zijn om 12.15 uur uit bij De 

Bongerd. Zij mogen vanaf daar alleen 

naar huis fietsen mits ouders hier 

toestemming voor geven d.m.v. een 

toestemmingsformulier dat maandag 29 

augustus zal worden meegegeven. De 

leerkracht fietst met de overige 

kinderen terug naar school en zal om 

12.30 uur terug zijn op De Borgwal 

 

CREATIEF 

Ook volgend schooljaar staan er weer een aantal lessen op het rooster voor zowel groep 3-4  

als groep 5 t/m 8. 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 creatief nodig, in groep 3 en 4. U kunt zich voor 1 of meerdere lessen 

aanmelden. Het rooster voor volgend jaar volgt in het nieuwe schooljaar. U kunt zich begin 

volgend schooljaar aanmelden en het rooster op school bij de leerkracht afgeven. De eerste 

creatieve middag staat gepland op 15 september! 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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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! 

 

BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2016-2017 

Eerste schooldag    Maandag 29 augustus    

Informatieavond   Dinsdag 30 augustus groep 3 (19.30-21.00 u.) 

maandag 5 september groepen 1/2, 7 en 8 

Gr. 1/2: 19.00-19.45 / gr.7: 19.45-20.30 / gr.8: 20.30- 21.30 u. 

     Dinsdag 6 september groepen 4, 5 en 6 

     Gr. 4: 19.00-19.45 / gr. 5: 19.45-20.30 / gr.6: 20.30- 21.15 u. 

Rapport mee    Donderdag 16 februari en donderdag 29 juni 

Ouderavonden   3, 4 en 6 oktober groepen 1-8 
     21, 22 en 23 maart groepen 1-7 

                                                      3, 4 en 5 juli groepen 1-8 (facultatief) 

Adviesgesprekken groep 8  9, 10 en 11 januari 

Daltondag De Borgwal  16 maart      

Laatste schooldag   Vrijdag 14 juli (12.00 uur iedereen vakantie)                 

 

Studiedagen groep 1 t/m 8 Donderdag 8 september, vrijdagmiddag 16 

september, woensdag 5 oktober, dinsdag 31 

januari, maandag 20 februari en vrijdag 9 juni.                 
  

Kamp groep 8   19 t/m 21 juni (leerlingen gr. 8 22 juni vrij!) 

 

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, vrije dagen en andere belangrijke data staan ook al in 

deze infobrief vermeld. 

 

BEDANKEN VERTREKKENDE OR LEDEN 

De mensen die jarenlang als OR-lid met hart en ziel en vooral met praktische inzet een steun 

en toeverlaat zijn geweest voor De Borgwal gaan stoppen: Silvie Nijmeijer en Dana Derksen! 

Meedenken en meepraten in de Ouderraad, hand- en spandiensten verrichten bij alle 

activiteiten die op school worden georganiseerd, maar vooral altijd klaar staan om een handje 

te helpen. Silvie en Dana, heel erg bedankt voor al jullie inzet de afgelopen jaren!!  

 

FEESTWEEK MAANDAG 

Als het weer maar mee zit………. Wat een heerlijke en sportieve dag hebben we gehad!! 

GEWELDIG GENOTEN! Hulpouders en rijouders: BEDANKT! Zonder jullie zou dit niet 

mogelijk zijn geweest! 

 

 

 

http://www.borgwal.nl/
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FEESTWEEK DINSDAG 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 vossen gezocht in het dorp.  

De kinderen uit groep 8 waren de vossen en hadden zich goed verkleed. Er waren zwervers, 

kapsters, een bruidspaar, etc...  We hadden mooi weer, zodat het een meer dan een geslaagde 

ochtend is geworden. Alle hulpouders, kapsalon Nathalie van Asten, Lidl, AH en kinderen van 

groep 8 bedankt voor jullie hulp. 

 

FEESTWEEK DONDERDAG 

Op dit moment springen de kinderen rond op alle springkussens die achter op het veld staan 

bij De Buitenklas. Straks staat nog het eiergooien op het programma. Wij zijn heel benieuwd 

wie Sofie en Niels gaan opvolgen als eiergooikampioenen!  

 

NIEUWS OUDERRAAD 

Het schooljaar zit er weer bijna op. Het was wat ons betreft een mooi jaar met veel 

verschillende activiteiten.  

  

Aan het einde van het school jaar nemen wij afscheid van twee leden van de Ouderraad. Wij 

willen daarom Dana Derksen en Silvie Nijmeijer bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. 

Gelukkig hebben we weer twee ouders bereid gevonden om de Ouderraad te komen 

ondersteunen. 

Marlene Kleinpenning en Marcel Mombarg welkom bij de OR! 

  

Tot slot willen wij namens alle kinderen en leerkrachten alle hulp-ouders die zich het 

afgelopen jaar ingezet hebben om alle activiteiten vorm te geven bedanken. 

Het vormgeven en organiseren  blijft elk jaar weer een grote uitdaging. En we kunnen denken 

wij weer zeggen dat het goed gelukt is. 

  

Bedankt! 

  

Wij wensen alle kinderen, ouders en medewerkers van de Borgwal een hele fijne vakantie en 

tot volgend jaar! 

 

OR De Borgwal 

 

MUSICAL GROEP 8 

Donderdagmiddag en –avond 7 juli was het grote moment voor groep 8. Maandenlange arbeid, 

doorzetten en doorbijten hebben een prachtig resultaat opgeleverd: een musical om nooit te 

vergeten. Groep 8, Esther, Pim, Bas, Tom, Monique, Bart en juf Christine, knap gedaan!! 

 

NIEUWE SCHOOLJAAR  

Maandag 29 augustus is de eerste dag van het schooljaar 2016/2017. Vanaf 8.20 uur kunt u 

binnenlopen en om 8.30 uur gaan wij weer met elkaar van start. De eerste lesweek zijn er 

geen gymlessen.  
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op WOENSDAG 7 september 2016. 
 


