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Infobrief nummer 17, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 04-06-2018 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

Di. 05-06-2018 

Potje 

 

Aandacht voor een 

gezonde pauzehap. 

 

Juf Annelies in 

groep 8 

 

Wo. 06-06-2018 

Juf Simone in groep 

8 

 

Juffendag groep 1/2 

Do. 07-06-2018 

Creatief  

 

Groep 8 helpt bij 

de 4daagse bij De 

Lingehof 

 

Vr. 08-06-2018 

Groep 8 helpt bij 

de 4daagse bij De 

Lingehof 

Ma. 11-06-2018 

MR 

Di. 12-06-2018 

Potje 

 

Juf Karen afwezig, 

invaller in groep 6 

 

14.15 uur 

maandviering 

 

Wo. 13-06-2018 

Studiedag 

leerkrachten, alle 

leerlingen vrij! 

Do. 14-06-2018 

Leerlingenraad 

 

Juf Gerda viert in 

de ochtend haar 

verjaardag in groep 

8  

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 15-06-2018 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Daltonplanning mee naar huis; 

 Citotoets groep 8, de uitslag; 

 Avondvierdaagse; 

 Lezen in de vakantie; 

 TSO; 

 Bedankt namens stichting CARE4TINA;  

 Nieuwe datum maandviering. 

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 

2 juni   Stijn van den Hurk   Groep 8 

2 juni   Sophie Manschot   Groep 1/2A 

4 juni   Laurens Hendriks   Groep 6 

4 juni    Juf Wendy    Groep 1/2B 

8 juni   Job van Driel    Groep 8 

12 juni   Roan Witlox    Groep 2A 

13 juni   Jonas van Doesburg   Groep 6 

13 juni   Jurre Postma    Groep 1/2A 

15 juni   Isabel van Mierlo   Groep 1/2B 

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

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 € 31,55. 

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

 

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. 

 

POETSAVOND GROEP 1/2  

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

26 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 20 juni krijgen de kinderen van groep 1 een pakket mee. Dit kunt u om 11.50u 

ophalen in de klas. Op vrijdag 22 juni krijgen de kinderen van groep 2 een pakket mee. Dit 

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

kunt u met ons een ander moment afspreken.  

We zien de materialen graag na het weekend weer terug. Alvast bedankt voor uw hulp!  

 

NIEUWE DATUM MAANDVIERING 

In verband met de warmte hebben wij de maandviering van afgelopen dinsdag verzet. De 

nieuwe datum voor deze maandviering is dinsdagmiddag 12 juni om 14.15 uur. 

 

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

 

DALTON PLANNING MEE NAAR HUIS 

Alle kinderen krijgen komende week hun planning mee naar huis. Dit is de dag- of weektaak 

van uw kind. Ga eens met uw kind in gesprek over deze planning. Laat uw zoon/dochter u eens 

vertellen hoe het werkt. Op deze manier hopen wij u door middel van uw eigen kind met zijn 

of haar dag-/weektaak informatie te geven over het werken met een dag- of weektaak. 
 

CITOTOETS GROEP 8, DE UITSLAG 

Half april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets 

van het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij 

hierover de uitslag gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534, 9. De leerlingen van 

De Borgwal hebben het wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep was 539,4! Ruim 

boven het landelijk gemiddelde. Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie! 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Ook dit jaar lopen er weer veel leerlingen van De Borgwal met de avondvierdaagse. In de 

stoet van De Borgwal was het gezellig en werd zelfs Het Borgwallied gezongen. Vanavond en 

morgenavond worden de laatste kilometers gelopen. Heel veel succes nog allemaal! Bij deze 

willen we alvast alle ouders van de OR en andere hulpouders bedanken die met de 

voorbereidingen van dit wandelevenement hebben meegeholpen! 

 

NIEUWE ROOSTER VOOR DE TSO 

Vanaf maandag 28 mei is het nieuwe TSO-rooster ingegaan. Dit rooster is samen met ouders, 

TSO-medewerkers en juf Christine gemaakt. Alle leerlingen zijn hiervan op de hoogte. Wij 

hopen hiermee nog beter aan de wensen en behoeftes van de leerlingen tegemoet te komen. 

Het nieuwe rooster is als bijlage bij deze infobrief gevoegd. 

 

LEZEN 

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het 

AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en 

biedt e‐books voor het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google 

Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 

1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 

e‐books. 
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Winactie 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad 

mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie 

over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 

 

SPORTDAG 2018 

Op maandag 2 juli vindt de jaarlijkse sportdag in Hulhuizen plaats. 

Via de groepsapp heeft u een oproep gehad om als hulpouder op deze dag te komen helpen. 

U kunt zich hiervoor nog steeds bij Marieke Wille opgeven (06-22780244). 

 
BELANGRIJKE WIJZIGING: GEEN RIJSCHEMA! 

Dit schooljaar moeten ALLE leerlingen zelf met de auto naar Speeltuinvereniging Hulhuizen 

worden gebracht! Dit geldt dus ook voor de groepen 6 t/m 8. 

Alle leerlingen kunnen tussen 08:15 uur en 09:00 uur worden gebracht. 

Bij aankomst dient de ouder de kinderen aan te melden die met hem/haar zijn meegereden. 

Hiervoor staan bij de ingang leerkrachten en/of hulpouders met de leerlingenlijsten klaar. 

Om 13:45 uur kunnen alle leerlingen weer worden opgehaald en ook nu graag weer afmelden bij 

de leerkrachten en/of hulpouders bij de ingang. De kinderen mogen dan meteen naar huis. 

 

BEDANKT NAMENS STICHTING CARE4TINA 

De vrijwilligers van stichting Care4tina zijn inmiddels weer terug uit China.  

De negende medische missie heeft voor 44 kinderen het verschil gemaakt. Daarvan hebben 

wij 5 kinderen (van ons sponsorloopbedrag) kunnen helpen. In beide halletjes en bij de 

klasdeuren hangt een poster met daarop de kinderen van zowel voor als na de operatie.  

Neem gerust een kijkje!!  

 
Alle kinderen en sponsoren nogmaals bedankt voor dit enorme geldbedrag!!! 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 Nieuwe rooster TSO. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 juni 2018.  
 

http://www.vakantiebieb.nl/

