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Infobrief nummer 18, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 18-06-2018 

Kamp groep 8 

 

Juf Carla E in 

groep 5 

 

Meester Ben in 

groep 6 

Di. 19-06-2018 

Kamp groep 8 

 

Juf Carla E in 

groep 5 

 

Juf Karen afwezig, 

meester Ben in 

groep 6 

 

Potje 

 

 

Wo. 20-06-2018 

Kamp groep 8 

 

Juf Karen afwezig, 

meester Ben in groep 

6 

Do. 21-06-2018 

Alle kampgangers 

vrij 

 

Juf Wendy in groep 

1/2B  

 

Rapport mee groep  

1 

 

Juf Karen afwezig, 

meester Ben in 

groep 6 

Vr. 22-06-2018 

Rapporten mee 

groep 2 t/m 8 

 

Juf Karen afwezig, 

meester Ben in 

groep 6, juf Karen 

deelt wel de 

rapporten uit in 

groep 6. 

 

Groep 2 op bezoek 

in groep 3 

Ma. 25-06-2018 

Juf Annelies in 

groep 1/2B  

 

Driehoeks 

gesprekken groep 

3 t/m 7 

 

Di. 26-06-2018 

Potje 

 

Vanaf 19.00u 

poetsavond 

groepen 1-2 

 

Verjaardagen 

juffen groep 3 en 

juf Gerda in groep 

5 

 

Doorschuifmiddag, 

groep 8 vrij! 

 

Driehoeks 

gesprekken groep 3 

t/m 7 

Wo. 27-06-2018 

Driehoeks 

gesprekken groep 3 

t/m 7 

Do. 28-06-2018 

Musical groep 8 

voor alle leerlingen 

13.30 uur 

 

Musical voor de 

ouders van groep 8, 

19.30 uur 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Verjaardag juf 

Karen in groep 6 

 

 

Vr. 29-06-2018 

Juf Wendy in 

groep 1/2B 

 

Driehoeks 

gesprekken groep 

3 t/m 7 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief:  GMR  KAMP  SPORTDAG   FEESTWEEK  

 POETSAVOND GROEP 1/2   DOORSCHUIFMIDDAG  CHROMEBOOKS

 SCHOOL T-SHIRTS  MR  HERHALING GEBRUIK GROEPSAPPS  

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 

17 juni    Fenna van den Heuvel Groep 1/2A 

19 juni    Jasper Artz   Groep 7 

20 juni   Milan Heuver   Groep 7 

23 juni   Joni van Moerkerk  Groep 1/2A 

23 juni   Juf Simone   Groep 3 

25 juni   Thomas Damen  Groep 5 

26 juni   Saar Lukassen  Groep 1/2A 

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

GMR  

Naast de Medezeggenschapsraad van De Borgwal (MR) kennen we ook de Gemeenschappelijk 

Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting De Linge. Marleen Kaijen (ouder) en Thijs Rasing 

(leerkracht) vertegenwoordigen De Borgwal daarin. 

De termijn van Marleen van 3 jaar zit er bijna op. Zij stelt zich graag weer beschikbaar. 

Andere kandidaten kunnen zich ook opgeven. De leden van de MR De Borgwal zullen een keuze 

maken via stemming welke kandidaat zij het meest geschikt achten. Kandidaten kunnen zich 

verkiesbaar stellen tot 1 juli 2018 via e-mail bij de MR (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. 

 

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 Karen, juf Gerda, juf Annelies en juf 

Christine mee. Transportbedrijf Derks zorgt voor het vervoer van alle spullen, fantastisch! 

Super! Wij hopen op een gezellig kamp, veel lol en mooi weer! Donderdag 21 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! 

 

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

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 Zie sportdag  

 

  

DINSDAG Spelletjes  

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! 
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HERHALING OPROEP 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 11.50u 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!  

 

HIGH LIGHT MR NOTULEN 

De goedgekeurde notulen van de MR vergadering van 14 mei hangen weer in het halletje van 

de bovenbouw en zijn te vinden op de website. Hierbij de belangrijkste besproken punten: 

 GMR termijn oudergeleding De Borgwal; 

 TSO; 

 Regelluwe school; 

 Meubilair; 

 Sanitair; 

 Logo De Borgwal; 

 AVG; 

 Chromebooks. 

 

 

MR 

Het duurt nog even, maar volgend schooljaar gaat Anke de Wit de MR verlaten. Wij zijn heel 

benieuwd of er ouders zijn die interesse hebben om zitting te nemen in de MR van De Borgwal 

en daar meer over zouden willen weten. U kunt ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl 

 

TERUGBLIK CIRCUS JUFFENFEEST 1-2 A EN B 

Woensdag 6 juni hebben de kinderen en de juffen super genoten van het jaarlijkse juffen 

feest. Wat zag iedereen er mooi uit! Alle hulpouders ontzettend bedankt. Zonder jullie hulp 

was dit niet gelukt. 

 

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! 

 

DOORSCHUIFMIDDAG 

Dinsdagmiddag 26 juni gaat iedereen kennismaken bij zijn of haar nieuwe juf of meester. Om 

13.15 uur mogen alle leerlingen direct naar hun nieuwe klas. De leerlingen uit groep 1 en 2 

mogen om 13.05 uur naar binnen. De toekomstige groepen 3, 4 en 5 zullen verzamelen op het 

plein. De toekomstige groepen 6, 7 en 8 mogen bij de bel naar hun nieuwe klas lopen. De 

leerlingen uit de huidige groep 8 hebben een middagje vrij. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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BIJLAGEN 

 Open avond (school)moestuin 
 

DALTON 

Mededelingen:  

 Rolluiken Buitenklas zijn nog steeds kapot. Graag maken. 

 Groen Kreatief moet de planken op het muurtje voor de fietsenstalling nog maken, Eric 

neemt contact met ze op. 

 Groep 8 wil graag uitgebreid kennismaken met juf Lily. 

 Groep 3/4/5 lopen beter in de rij en gaan niet tussendoor eruit. Top! 

 Ouders staan steeds minder bij de poorten, leerlingen kunnen er beter door. Top! 

 In groep 4 worden nog veel koeken meegenomen in de pauzes. In groep 5 en 7 gaat dit 

beter. 

 Rekstok wiebelt nog steeds. 

 Verzoek voor het kopen van volleyballen voor op het plein, 5 stuks. 

 Groep 6 wil graag plantjes planten op het plein. De leerlingenraad vindt dat ze dat in de 

schooltuin mogen doen.  

 Voorstel vanuit groep 7: na 15.15 uur met eigen spullen buiten spelen op het plein.  

 Tijdens de TSO materiaal uit je eigen buitenspeelbak gebruiken. 

 De klassennummers moeten duidelijker op alle materialen worden geschreven. 

 Tijdens de TSO speelt groep 3 voor de poort, om 13.05 uur kunnen leerlingen die weer 

op school komen er moeilijk door. 

 Groep 6 en groep 8 willen graag dat het misgelopen uitje naar Papendal wordt 

goedgemaakt. 

 Groep 4 wil spellen uit de keuzekast graag ruilen. 

 De nieuwe Chromebooks zijn heel fijn. Jammer dat programma’s vastlopen. Groep 3, 4 

en 7 willen ook met de chromebooks werken. 

 Groep 4 in de klas pakkertje bespreken. 

 Groep 5 geen tikkertje spelen op de glijbaan. 

 Goede doel project volgend jaar voor dieren, hulphond of zo. 

 De voetbalkooi trilt, graag nakijken. 

 Honden op het plein willen we niet, dat is ook de afspraak. Het zou fijn zijn wanneer 

iedereen zich hieraan houdt. 

 Er zit een schroef los op het klimrek. 

 Er zijn losse tegels naast de zandbak, graag verwijderen. 

 Schoolfoto graag aan het begin van het jaar, dan kan je het hele jaar naar je 

klassenfoto kijken van dat jaar. 

 Groep 8 wil graag inspraak in de feestweek. De eerste leerlingenraadsvergadering 

schooljaar 2018-2019 wordt de feestweek van dit jaar geëvalueerd. Punten die daaruit 

komen kunnen worden meegenomen naar de OR. 

 

HERHALING GEBRUIK GROEPSAPPS 

De groepsapp van de diverse klassen zijn niet bedoeld voor het delen van foto’s of filmpjes. 

Het zou heel fijn zijn wanneer iedereen daar rekening mee zou willen houden, zeker in het 

kader van de nieuwe privacywetgeving AVG. 
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CHROMEBOOKS 

Regelmatig posten wij iets over onze nieuwe chromebooks. Wij hebben gemerkt dat niet 

iedereen weet wat dat zijn. In april hebben wij een startkar ontvangen met 36 chromebooks. 

Je zou deze kunnen vergelijken met kleine laptops. Ze hebben een toetsenbord en een 

touchscreen. Je kunt ze ook dubbelklappen en dan zijn te ook te gebruiken als een tablet. Alle 

leerlingen hebben een eigen inlog gekregen. Hiermee kunnen zij bij alle programma’s die wij 

gebruiken binnen de groepen. Wij zijn volop aan het experimenteren hoe alles werkt. Hoe is 

het om te rekenen op een chromebook in plaats van in je boek. Mocht je de leerlingen erover 

horen, dan weten jullie nu in ieder geval waar het over gaat.  
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 28 juni 2018.  
 


