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Infobrief nummer 18, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 03-06-2019 

 

Di. 04-06-2019 

Potje 

 

 

Wo. 05-06-2019 

 

Do. 06-06-2019 

Invaller in groep 6, 

juf Karen afwezig 

 

Juf Simone in 

groep 7 

Vr. 07-06-2019 

 

Ma. 10-06-2019 

Tweede pinksterdag, 

iedereen vrij! 

Di. 11-06-2019 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij 

 

 

 

Wo. 12-06-2019 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij 

Do. 13-06-2019 

Potje 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 14-06-2019 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Avondvierdaagse; 

 Sportdag. 

 Poetsavond groep 1-2 

 Nieuwe Sport BSO in Bemmel 

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 

1 juni   Joep Lukassen   Groep 5 

2 juni   Sophie Manschot   Groep 3 

4 juni   Laurens Hendriks   Groep 7 

4 juni    Juf Wendy    Groep 1/2B 

12 juni   Roan Witlox    Groep 3 

13 juni   Jonas van Doesburg   Groep 7 

13 juni   Jurre Postma    Groep 3 

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 februari was €41,15 

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

 

AVONDVIERDAAGSE 

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

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

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

voorbereidingen van dit wandelevenement hebben meegeholpen! 

 

MR 

Tijdens de MR-vergadering van 13 mei is gesproken over het meubilair, het sanitair, de 

buitenklas en de formatie voor komend schooljaar. Tevens is er naar volgend schooljaar 

gekeken: het jaarplan en de samenstelling van de MR in het volgens schooljaar aan bod 

gekomen.  

 

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! 

 

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… 

http://www.borgwal.nl/
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SPORTDAG MAANDAG 1JULI 2019 

Op maandag 1 juli vindt de jaarlijkse sportdag in Hulhuizen plaats. Voor deze dag zijn wij op 

zoek naar hulpouders voor zowel de onderbouw (groep 1/2 ) en de midden- bovenbouw (groep 

3 t/m 8). Mocht u willen helpen dan kunt u zich via Whatsapp bij Marieke Wille opgeven (06-

22780244).  

 
Net zoals vorig schooljaar moeten ALLE leerlingen zelf met de auto naar Speeltuinvereniging 

Hulhuizen tussen 8:15 uur en 9:00 uur worden gebracht via het Kiss & Ride systeem. Alle 

rijouders blijven in de auto zitten. De kinderen stappen voor de poort uit waar leerkrachten 

de kinderen zullen opvangen. Kinderen en ouders lopen dus niet naar de ingang van de 

Speeltuinvereniging. Als alle kinderen de auto hebben verlaten, rijdt u rechtdoor over de dijk 

terug. Wij willen hiermee voorkomen dat ouders gaan keren op de weg. 
Tussen 13:30 uur en 14:00 uur kunnen alle leerlingen weer worden opgehaald.  

 

POETSAVOND EN SCHOONMAAK MATERIALEN GROEP 1-2 

 

Beste ouders,  
 

Denkt u nog even aan de jaarlijkse poetsavond op dinsdag 25 juni a.s.?  

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 19 juni krijgen de kinderen van groep 1 een pakket mee. Dit kunt u vanaf 

11.50u ophalen in de klas.  

Op vrijdag 21 juni krijgen de kinderen van groep 2 een pakket mee. Dit kunt u ook vanaf 

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! 

 

NIEUWE BSO 

Vanuit de gemeente kregen wij de volgende informatie: 

Beste Scholen, 

  

Graag wil ik het volgend even onder de aandacht brengen voor als er op jullie school leerlingen 

zijn die helemaal gek zijn van sport en er geen genoeg van kunnen krijgen! 

  

Nieuw initiatief van eerste elftalspeler en clubman Bas Disveld. Samen met Sportclub Bemmel 

gaat Bas vanaf augustus een unieke SportBSO starten. Teken dat Sportclub Bemmel meer is 

dan voetbal alleen. SportBSO Bemmel biedt, vanaf het schooljaar 2019/2020 naschoolse 
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opvangdiensten voor kinderen uit het basisonderwijs (6 - 13 jaar), waarbij sport/bewegen en 

een gezonde leefstijl centraal staan 

  

Nieuwsgierig?:kijk op www.sportbsobemmel.nl voor meer informatie. 

Kick Off SportBSO Bemmel  

Woensdag 5 juni 2019 

Is jouw kind gek op sporten en bewegen? Maak dan gratis kennis met de nieuwe SportBSO 

Bemmel! Onze SportBSO is uniek in Bemmel en biedt naschoolse opvangdiensten voor kinderen 

uit het basisonderwijs (6 - 13 jaar), waarbij sporten, bewegen en een gezonde leefstijl 

centraal staan. 

Op woensdag 5 juni kan jouw kind kennismaken met de SportBSO in de vorm van allerlei 

verschillende sportclinics! Bekijk het programma in de bijlage. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rosanne de Groot 

Sport en Cultuurcoach 

 

 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 13 juni 2019. 

 

 

Bijlage: Flyer nieuwe BSO 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportbsobemmel.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR0_LN34igG3zGPlNNpw3w3epp_7uFPL3OzZrM8FPITtjDh0i4iunprwtEk&h=AT11ScxsLnl4CAbXuWKefkvf7hDidtM2pbOrh_8SDLuMDzG_ebxzmcz7c8yLcd4JqRWC8B7cMcQ2TKAJtFftdCh1iiW_RTP41jhWxeTEYbwVWcmXVpUFlAQwZLwVQozWS7OVJJ8T_dqCOc-EDIRHxEqR7pz6omwXLZea6U-Mps83KzPiQcKPa5pig0YQZo3WyIkCX4AV3j4XVw0d7fwLw6eMs2arYC-x3P36QsPeMr6Ngg3KXMv9ZPt0SxSYBDKWMzp4GyDyi3snp9F2c5MoqVA6zwm8v6w5IuZM57n2ogK_W-QVySquExo5kiZ-j-RtzwBZGq3SGbVPM3khM0NHkb4xV6abhwEnuxMZgBuMtwv3o64C-mFn_AZX79cBXoRwiErx4oiUUfgOnCkWZX0463CALhd51Oh53mkWyf3VdJKsLubuoeqqhj7s13qzm4tco8sRJ1GrTSAuIvVEU1EH0OVyj4bSrlGGJ62kE-JzBnveg68ZzsbAnEi9xwmhRQKnSVE1p8hwSI6ilL2fyVw1PJK5Eznd-F_gl4P56ICwfzMDZrVEV9jzIJGVqSliwF3sAoJfA3EDrqiYAnT4GczRQLyErDdpvTVuPH2ofwecTWa_tMwvQJPSlj9_wBL9GP2kEPAJvFdg17S6S0UIYQMWJNPq5-mYww61pa0v4gNSzDaN_-QX82DyC9nLyo0DuEoEX3Pgq6U3EBRgWwyx07swDwKSrQnxIV-1ec-XNI-WGxVEpK5suYI

