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AGENDA…
Ma. 20-02-2017 Di. 21-02-2017
Wo. 22-02-2017
Studiedag De
Potje
Rapportgesprekken
Borgwal, alle
leerlingen zijn vrij! Juf Simone
afwezig juf Carla E
in de klas
Rapport
gesprekken (met
uitzondering van gr
3).

Jos Borgwal

Jos Doornick

Jos Drieluik

Do. 23-02-2017
Rapportgesprekken

Vr. 24-02-2017
Carnaval voor de
groepen 3 t/m 8!
Groep 1 en 2 vrij!

‘s Middags carnaval
voor de groepen 1/2
in de hal
12.00 uur
VAKANTIE!
Meester Thijs viert
zijn verjaardag in
groep 7
Jos ‘s ochtends
Borgwal en
‘s middags Drieluik

Jos afwezig

VAKANTIE!!!! VAN VRIJDAGMIDDAG 24 FEBRUARI 12.00 UUR
TOT EN MET ZONDAG 5 MAART!
Ma. 06-03-2017
MR

Di. 07-03-2017
Potje

Wo. 08-03-2017

Do. 09-03-2017
Nieuwe infobrief
komt uit

Vr. 10-03-2017

Speelgoedmiddag
groep 1/2
Jos Borgwal

Jos Drieluik

Jos afwezig

Jos Drieluik

Jos Borgwal

NIEUWE LEERLINGEN
Wij willen Jaydey Sijnja van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele
gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!
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
WEBSITE
Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check:
www.borgwal.nl Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal,
wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes. Onze FaceBook pagina draait nu ook mee op onze
website. Mocht u geen FaceBook hebben, dan kunt u via onze site toch de nieuwtjes volgen.
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JARIGEN
20 februari
Loïs van Doesburg
Groep 1/2A
24 februari
Sem Justin Vreman
Groep 1/2A
25 februari
Dion van Mierlo
Groep 4
25 februari
Meester Thijs
Groep 7
27 februari
Jaydey Sijnja
Groep 1A
28 februari
Fiene Moors
Groep 5
2 maart
Isabella Willemsen
Groep 1/2A
3 maart
Timo Foss
Groep 6
5 maart
Max Derksen
Groep 1/2B
5 maart
Figo Wattimena
Groep 6
7 maart
Lotte Degen
Groep 3
9 maart
Thijs Gerding
Groep 8
We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen!
PASEN
Wij vragen alvast voor vrijdag 14 april hulpouders voor groep 1 t/m 4 om tijdens het
paasontbijt en de rest van de ochtend in de klassen te helpen, dus van 8:30 uur tot 12:00 uur
Graag opgeven bij de OR, ordeborgwal@delinge.nl
DALTON
DALTONDAG SCHOOL IN BEDRIJF
Donderdag 16 maart ‘vieren’ wij op school de daltondag. De nationale daltondag is 15 maart.
Omdat wij graag de school openstellen voor ouders/opa’s/oma’s etc. hebben wij ervoor
gekozen om dit op een dag te doen dat er geen gym is in de groepen 3 t/m 8. Op deze manier
kunnen wij in de middag nog een leuk dalton programma voor de kinderen neerzetten. Vanaf
woensdag 22 februari komen er lijsten bij de klassen te hangen waar u zich kunt intekenen
voor het bezoeken van een les. Per leerling graag 1 geïnteresseerde intekenen. Mocht er op
het laatst blijken dat er plekken over zijn, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Op
deze dag neemt u een kijkje in de klas, u kijkt toe, doet actief mee, kortom een gezellig
leermoment bij ons op De Borgwal.
BATTERIJEN SPAREN
Op De Borgwal hebben wij inzamelbussen voor lege batterijen. Deze staan in de buitenklas en
in beide halletjes van het hoofdgebouw. Lege batterijen kunnen hierin worden gedeponeerd.
Voor elke kilo lege batterijen die wij sparen, krijgen wij punten waarmee we
buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen. Sparen dus!!
CARNAVAL GROEP 1-2
Op donderdagmiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur 23 februari vieren de kinderen van groep 1-2
carnaval. De kinderen mogen deze middag verkleed komen, er zal een modeshow zijn en een
spelletjesmiddag. De kleuters die op donderdag overblijven kunnen zich tussen de middag
verkleden en dan zorgen wij ervoor dat ze eventueel geschminkt worden. De leerlingen van
groep 1 en 2 hebben op vrijdag 24 februari vrij. Het is natuurlijk wel gezellig als u op
vrijdagochtend met uw kind naar de optocht van onze school komt kijken (of meelopen) om
11.00 uur.
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HULP OP ONZE OPENDAG, HERHALING
Wij zijn hard op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op zaterdag 18
maart aanstaande (van 10.00 uur tot 13.00 uur).
Onze open dag wordt elk jaar verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw en ouders van
Borgwalleerlingen. De nieuwe ouders worden ontvangen door een huidige ouder en een
bovenbouw leerling. Na een korte kennismaking worden de nieuwe ouders meegenomen op een
rondleiding door de verschillende lokalen alwaar het één en ander uitgestald staat
(weektaken, vieringen, samenwerking, rapportage etc.). Na een rondleiding van ca. 45 minuten
tot een uur gaan de nieuwe ouders weer naar huis.
Wij zijn op dit moment nog druk op zoek naar ouders die ons willen helpen met het
verzorgen van de rondleidingen. Iets voor u??? Aanmelden kan via borgwal@delinge.nl
De leerlingen die ons hierbij helpen krijgen op vrijdag 17 maart een korte training tijdens
schooltijd en worden dan op zaterdag 18 maart om 09.45 uur tot 13.00 uur op school
verwacht. Hopelijk geeft u daar dan, indien het uw kind betreft, toestemming voor.
OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN HERHALING
Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de
groepen voor het komend schooljaar (2017-2018). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol
dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze
school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een
aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek
willen, dan kan dat uiteraard ook.
BIJLAGE
 Bij de infobrief vindt u een bijlage van ‘Familiekracht’: Peuter en buien, hoe ga je om
met peutergevoelens?
 Carnaval 2017
VOLGENDE INFOBRIEF
De volgende infobrief komt uit op donderdag 9 maart 2017.
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