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Infobrief nummer 18, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 12-06-2017 

Schoolshirts 

worden uitgedeeld 

voor de groepen 1 

t/m 7 

 

 

Di. 13-06-2017 

Potje 

 

Schoolreis groep 1 

t/m 7 

 

Wo. 14-06-2017 

Reshare 

kledinginzameling! 

 

Do. 15-06-2017 

OR 

 

13.15 uur 

Leerlingenraad 

 

Creatief groep  

3 t/m 8, dozen en 

wc-rolletjes 

meenemen. 

 

Groep 8 gastles 

creatief 

 

Meester Thijs ADV, 

invaller in groep 7 

 

Vr. 16-06-2017 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

Groep 8 uitje naar 

de tandarts 

 

Ma. 19-06-2017 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 5 

 

 

Di. 20-06-2017 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 5 

 

Potje 

Wo. 21-06-2017 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 5 

 

Poetsmaterialen 

ophalen gr. 1 

11.50 uur 

Do. 22-06-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Groep 8 vrij! 

Vr. 23-06-2017 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

Poetsmaterialen 

ophalen gr. 2 11.50 

uur 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

Naast alle onderwerpen die elke infobrief terugkomen, hierbij de highlights van deze 

infobrief! 

 Kamp groep 8! 

 Hulpouders gezocht voor feestweek! 

 Poetsavond groepen 1-2 en materialen thuis schoonmaken! 

 Inloop! 

 Voorstellen juf Daisy! 

 Hulp gezocht voor maandag en dinsdag in de feestweek! 

 Reshare! 
 

 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool 

De Borgwal 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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JARIGEN 

13 juni    Jonas van Doesburg  Groep 5 

13 juni    Jurre Postma   Groep 1/2A 

15 juni    Isabel van Mierlo  Groep 1/2B 

19 juni    Jasper Artz   Groep 6 

20 juni   Milan Heuver   Groep 6 

22 juni   Davy Roelofsen  Groep 8 

23 juni   Joni van Moerkerk  Groep 1/2A 

23 juni   Juf Simone   Groep 3 

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

 

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! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze 

website toch al onze nieuwsberichten volgen! 

 

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is donderdag 29 

juni 2017.  

 

FEESTWEEK 

Voor dinsdag 11 juli in de feestweek zijn wij nog steeds op zoek naar hulpouders. Wij zoeken 

ouders die deze ochtend op school willen meehelpen. De precieze invulling van deze dag volgt 

later. Graag opgeven bij de OR: ordeborgwal@delinge.nl 

 

DALTON 

Wist u dat… 

... de oorsprong van Daltononderwijs in New York ligt… 

… Helen Parkhurst in 1919 een school oprichtte…. 

… deze school in 1920 de naam Dalton kreeg…. 

… dit niets met de Daltons van Lucky Luke te maken heeft… 

… dit met de woonplaats van de familie Crane te maken heeft…  

… zij Helen Parkhurst financieel steunden …. 

… Helen Parkhurst in Rotterdam is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau… 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
mailto:ordeborgwal@delinge.nl
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KAMP GROEP 8 

 

Zoals u op de kalender heeft kunnen zien gaat groep 8 drie dagen op 

kamp. Wij gaan naar de Trappershorst in Oosterbeek. Als 

begeleiding gaan juf Carla, juf Karen, juf Annelies en 

juf Christine mee. Roelofsen Horeca Groothandel 

zorgt ervoor dat wij kunnen genieten van vers fruit 

tijdens ons kamp: fantastisch! Tevens verzorgen zij het 

vervoer van alle spullen! Super! Wij hopen op een gezellig kamp, veel 

lol en mooi weer! Donderdag 22 juni zijn alle kinderen van groep 8 vrij om bij te komen! 

 

Wilt u weten wat de leerlingen allemaal doen op kamp? Volg ons op Facebook! Like onze 

pagina! Schoolkamp De Borgwal! 
 

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. Alle leerlingen zijn vrij 

om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland 

kind Pascaline uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand mei was € 52,67 

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

WOORDJE DOOR PAUL 

Al enkele jaren droom ik om nog eens een langere reis te maken. Onbetaald verlof maakte dit 

mogelijk. Dit jaar gaat het dan eindelijk gebeuren. We gaan eerst naar Myanmar, het oude 

Burma om dan via China en Vietnam naar Kalimantan te gaan. Oerwouden, stranden en vreemde 

volkeren. Ik wens jullie allemaal een prettige vakantie toe. Meester Paul. 
 

EVEN VOORSTELLEN……JUF DAISY 

Hallo allemaal, mijn naam is Daisy van der Veen. Ik ben 24 jaar oud en woon in Oosterhout. Ik 

ben sinds februari 2016 werkzaam als invaller in het basisonderwijs. De afgelopen maanden 

heb ik langdurige ingevallen in groep 4 en 6 op twee scholen in Tiel. Ik heb erg veel zin om 

aankomende weken met groep 6 het jaar goed en gezellig af te sluiten.  

POETSAVOND GROEP 1/2  

Zoals ieder jaar staat ook nu weer onze gezellige poetsavond voor de deur en wel op dinsdag 

27 juni aanstaande. We starten om 19.00 uur. Mocht u pas wat later kunnen, dan is dat ook 

geen enkel probleem, wij zijn blij met alle hulp. Brengt u zelf een emmer en een poetsdoek 

mee? Vaders/moeders: de intekenlijsten hangen bij de deur!  

 

Voor het schoonmaken van de materialen hebben we net als vorig jaar ervoor gekozen om alle 

kinderen een pakket met materialen mee te geven om thuis schoon te maken.   

Op woensdag 21 juni krijgen de kinderen van groep 1 een pakket mee. Dit kunt u om 11.50u 

ophalen in de klas. Op vrijdag 23 juni krijgen de kinderen van groep 2 een pakket mee. Dit 

kunt u ook om 11.50u uit de klas komen halen. Als uw kind die dag naar de BSO gaat dan kunt 

u met ons een ander moment afspreken.  
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Tip: o.a. lego en kralen kunnen in een kussensloop in de wasmachine en daarna in de zon laten 

drogen. Maak er met uw kind een leuke activiteit van! We zien de materialen graag op 

woensdag 28 juni terug zodat we ze in de schone kasten kunnen zetten. In deze week mogen 

de kinderen speelgoed van huis meenemen waar ze gedurende de week mee kunnen spelen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Leerkrachten groepen 1/2  
 

INSMEREN 

Met de hitte van afgelopen dagen en mogelijk nog wat warme dagen in aantocht willen we u 

vragen om ’s ochtends vroeg uw kind(eren) al in te smeren met zonnebrand. We willen de 

ouders vragen van kinderen die een extreem gevoelige huid hebben om dit te melden bij de 

leerkracht zodat zij dit eventueel kunnen doorgeven aan de medewerkers van de TSO zodat 

zij hier rekening mee kunnen houden bij het buitenspelen.  
 

SPOED: HULP VOOR SPORTDAG GEZOCHT! 

We hebben al een aantal inschrijvingen ontvangen maar helaas nog niet voldoende. Hierbij een 

herhaalde oproep: Voor de sportdag op maandag 10 juli 2017 zijn we nog op zoek naar vervoer 

voor de groepen 1 t/m 5. Ook zouden we het fijn vinden als een paar ouders met de kinderen 

van groep 6, 7 en 8 naar Hulhuizen wil fietsen. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar 

begeleiders bij de verschillende sportieve activiteiten/spelletjes voor de groepen 1/2 en de 

groepen 3 t/m 8.  

Mocht u kunnen rijden, fietsen en/of vindt u het leuk om een activiteit te begeleiden, dan 

kunt u zich inschrijven op de lijst die bij de deur van de groepen hangt.  

Nogmaals onze dank!!  

De sportdagwerkgroep, 

Ellen Berndsen, Sandra Rikken, Marlene Kleinpenning, juf Anne, juf Hilde (stagiaire groep 7) 

en meester Thijs  

KLEDING OPHALEN RESHARE WOENSDAG 14 JUNI 2017 

Woensdag 14 juni kunt u uw oude kleding weer doneren voor Reshare. De school ontvangt per 

kilo kleding een kleine vergoeding die weer ten goede komt aan de kinderen.  

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur inleveren op onderstaand 

adres: Het Hoog 20 

 
Wat wordt er wel ingezameld? 

- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel) 
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Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste 
bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde of op dezelfde 
manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de kleding 
gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding worden gegeven. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 juni 2017 
 


