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Infobrief nummer 20, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 10-07-2017 

FEESTWEEK 

Continurooster tot 

14.00 uur 

 

 

Di. 11-07-2017 

FEESTWEEK 

Continurooster tot 

14.00 uur 

Potje 

 

 

Wo. 12-07-2017 

FEESTWEEK 

Ochtendprogramma 

tot 12.00 uur 

 

GEKKE HAREN DAG 

 

Do. 13-07-2017 

FEESTWEEK 

Continurooster tot 

14.00 uur 

 

13.15 uur 

eiergooikampioen-

schappen 

Vr. 14-07-2017 

JAARSLUITING 

Ochtendprogramma 

tot 12.00 uur 

 

Jaarsluiting om 

10.00 uur, 

belangstellenden 

van harte welkom! 

 

12.00 uur 

zomervakantie! 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Programma feestweek 

 

JARIGEN 

8 juli   Evie van den Brink   Groep 5 

11 juli   Nora Spanbroek   Groep 1/2A 

13 juli    Miley de Haan   Groep 1/2B 

 

KAMP GROEP 8 

Maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni is groep 8 op kamp geweest. Het was super 

gezellig en er is veel gelachen! Vooral tijdens de spooktocht ! Wij willen Roelofsen Horeca 

Groothandel BV bedanken voor al het lekkere fruit waarvan wij hebben mogen genieten 

tijdens ons kamp en het vervoer van de spullen! Super! 

 

Wilt u weten wat we allemaal hebben gedaan op kamp? Like dan 

onze Facebook pagina: Schoolkamp De Borgwal en bekijk daar alle 

foto’s! 

 
 

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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PROGRAMMA FEESTWEEK 

Deze week is er een continurooster 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 in Gendt. 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. Deze week 

heeft u een brief ontvangen met informatie hierover.  

DINSDAG Fotospeurtocht 

In de ochtend gaan de kinderen in groepjes, onder begeleiding, een 

fotospeurtocht lopen.  

 

Denkt u bij slecht weer aan regenkleding?? 

 

In de middag is er een eigen programma in de klas.  

 

Voor een tussendoortje wordt gezorgd.  

WOENSDAG Gekke haren dag! Wie komt er met het origineelste kapsel op school? Iedere 

klas draait verder zijn eigen programma! 

DONDERDAG Iedere klas draait zijn eigen programma.  

 

Tussendoor genieten de kinderen van leuke 

speelactiviteiten in de buitenlucht. 

 

Verder willen we de firma Gigapret bedanken 

dat zij een school een warm hart toedragen 

en dat wij wederom de springkussens voor 

een gereduceerd bedrag mogen huren. 

Super bedankt. 

 

13.15 UUR EIERGOOIKAMPIOENSCHAP 

VRIJDAG Jaarsluiting 10.00 uur. 12.00 uur vakantie! 

 



Infobrief schooljaar 2016-2017 3 

 

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 vanaf 08.15 uur 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. Zij hebben dus geen fiets bij 

zich! Groep 5 gaat op de fiets terug naar school, zij moeten dus met de fiets  naar De 

Bongerd komen.   

 

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 28 

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! 
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BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2017-2018 

Eerste schooldag    Maandag 28 augustus    

Informatieavond   Groep 1/2: Maandag 4 september 19.00 uur 

    Groep 3: Dinsdag 5 september 19.00 uur 

    Groep 4: Dinsdag 5 september 20.00 uur 

    Groep 5: Woensdag 6 september 19.00 uur 

    Groep 6: Woensdag 6 september 19.45 uur 

    Groep 7: Maandag 4 september 19.45 uur   

    Groep 8: Maandag 4 september 20.30 uur 

Rapport mee    Donderdag 22 februari, winterrapport alle groepen 

     Donderdag 21 juni, zomerrapport groep 1 

     Vrijdag 22 juni, zomerrapport groep 2 t/m 8 

Startgesprekken   Maandag 18 september en dinsdag 19 september 

Voortgangsgesprekken groep 8 13 en 15 november  

Driehoeksgesprekken   26, 27, 28 februari, 1 en 2 maart, groep 4 t/m 8 

Rapportgesprekken   26 en 27 februari, groep 1 t/m 3. 

Driehoeksgesprekken  25, 26, 27, 29 juni, groep 3 t/m 8. 

Rapportgesprekken   25, 27 juni, groep 1/2 

Adviesgesprekken groep 8  8, 9 januari 

Daltondag De Borgwal  Dinsdag 20 maart 2017       

Laatste schooldag   Vrijdag 6 juli (12.00 uur iedereen vakantie)               

Studiedagen groep 1 t/m 8  Donderdagmiddag 21 september 2017 

     Woensdag 4 oktober 2017  

     Woensdag 21 februari 2018 

     Woensdag 13 juni 2018 

Kamp groep 8    18 t/m 20 juni (alle leerlingen van groep 8 zijn 21 juni vrij!) 

 

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! 

 

SCHOOL T-SHIRTS 

Wij missen nog een heleboel school t-shirts. Heeft nu nog een shirt thuis liggen, wilt u deze 

dan zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind? Alvast bedankt! 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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DALTON 

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

 

 Op en rond het plein zullen herstelwerkzaamheden en kleine reparaties worden gedaan; 

 In de klassen wordt teruggekoppeld dat er niet tussen de bankjes bij de boompjes 

gestaan mag worden en kinderen zich niet onder de pingpongtafel verstoppen; 

 In de voetbalkooi wordt aandacht besteed aan het schieten, dit gebeurt nu soms te 

hard. Een tip is om een zachtere bal te gebruiken. 

 Er wordt gekeken of het mogelijk is dat er belijning in de voetbalkooi komt. 

 Woensdag in de feestweek zal er een ‘gekke haren’ dag zijn! 

 

Wij bedanken hierbij de leden van de 

leerlingenraad voor hun inzet! 

>>>Aniek-Lars-Cecile-Dinand-Annabel-Timo-

Jasmijn-Rens-Bente-Eliá<<< 
 

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 juni was € 48,66. 

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

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt volgende week uit op donderdag 13 juli 2017! 
 


