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Infobrief nummer 10, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 20-01-2020 

MR, 19.30 uur 

Di. 21-01-2020 

Potje 

 

Groep 2 screening 

fijne motoriek 

 

14.15 uur 

maandviering 

 

15.15 uur inloop 

Wo. 22-01-2020 

Groep 8 geen gym, 

workshopochtend 

Engels op school 

 

Groep 1/2 

voorleesontbijt 

Do. 23-01-2020 

Creatieve middag 

 

Techniekshow ‘Mad 

science’ 

 

Meester Stijn in 

groep 7 

Vr. 24-01-2020 

 

Ma. 27-01-2020 

 

Di. 28-01-2020 

Potje 

 

 

 

Wo. 29-01-2020 

Regelluwe dag, alle 

leerlingen vrij. 

Do. 30-01-2020 

Staken??   

Vrijdag 17 januari 

uitsluitsel! 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Tekenproject 

Vrijheid 

 

Vr. 31-01-2020 

Staken??  

Vrijdag 17 januari 

uitsluitsel! 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Punten uit de leerlingenraad; 

 Even voorstellen  Meester Stijn; 

 Voorleesontbijt groep 1/2; 

 Terugblik kerstviering 19 december 2019; 

 Terugblik actie parkeren in de wijk; 

 Mad Science. 
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JARIGEN 

20 januari  Hugo   Groep 4 

21 januari  Sil   Groep 7 

22 januari  Amy   Groep 5 

26 januari  Isa   Groep 5 

28 januari  Hannah  Groep 1/2A 

29 januari  Lize   Groep 4 

29 januari  Juf Rozemin  Groep 1/2 

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

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Fiep (1A) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele gezellige 

en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Denkt u er nog aan om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hierover heeft u eerder al 

informatie ontvangen. 

 

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 dinsdag 21 

januari, aansluitend aan de maandviering.  

 

DALTON 

Hierbij de punten uit de leerlingenraad: 

 

* Er zijn een aantal dingen blijven liggen bij Eric, deze zullen voor zover mogelijk worden 

opgepakt door Wim en Henk: gekleurde rand maken bij de opstap naar het stuk 

speelplein bij de glijbaan, de plafondplaten in de buitenklas vervangen, lamp toilet 

buitenklas vernieuwen. 

*  De voetbalkooi is bedoeld voor het voetballen, niet om te kletsen of te vervelen. Graag 

in de klassen benoemen --> actie team! 

*  De TSO mag strenger zijn. Zeggen dat men oplet en leerlingen sorry laten zeggen is te 

lief.  

*  Tijdens de pauze van 3/4/5 graag standaard een leerkracht bij de voetbalkooi staan. 

Misschien ook een idee voor 6/7/8 --> actie team! 

*  Wanneer er een bal op het net van de voetbalkooi komt, mag deze er na schooltijd 

afgehaald worden door de betreffende klas. Graag in groepen melden --> actie team. 

http://www.borgwal.nl/


Infobrief schooljaar 2019-2020 

 

 

3 

*  Er wordt in de voetbalkooi gevoetbald met een voetbal, benoemen in de klas --> actie 

team. 

*  Er staan nog steeds ouders onder het afdak waardoor leerlingen minder goed bij hun 

fiets kunnen. Thijne gaat dit tijdens de kerstviering benoemen op het podium. 

*  Chromebooks worden teruggeplaatst in de kast en de snoertjes worden er ook in 

gedaan. Dat mocht niet meer. Graag benoemen in de klassen --> actie team. 

*  Wanneer er bij het checken van de buitenspeelbakken ballen worden gevonden van 

andere groepen, graag terugbrengen naar de betreffende klassen. Benoemen in de 

groepen --> actie team. 

*  Er staan nog steeds honden op het plein en er wordt gerookt bij de poort. Christine 

gaat proberen of hier bordjes voor kunnen komen. 

* Bierdopjes wil men gaan sparen voor KIKA. De leerlingenraad pakt dit op. --> actie 

leerlingenraad. 

*  De Borgwal spaart doppen voor de hulphonden. De goede doelen actie hoeft dan niet 

ook voor de hulphonden te worden te houden. 

*  Fietsen in de fietsenstalling moeten strakker worden geparkeerd. Zo hoeven er minder 

fietsen te staan bij de zandbak. Graag aanwijzingen van de 

fietsenstallingdienst opvolgen. Benoemen in groepen --> actie team. 

*  Christine zorgt voor elastiek voor alle groepen. 

*  De toiletten ruiken soms minder lekker, Christine zal kijken of er iets blijvends 

geregeld kan worden. 

 

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

Regelmatig besteden wij in infobrieven aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn wordt gepest, dat zal 

ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit te 

onderkennen en hierop actie te ondernemen. Uiteraard wordt dit ook vastgelegd. Kinderen, 

leerkrachten en ouders! Mocht u dingen horen of zien, meld het ons: borgwal@delinge.nl  Zo 

kunnen we er samen voor zorgen dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

 

EVEN VOORSTELLEN, MEESTER STIJN 

Hallo allemaal, 

 

Misschien hebben jullie mij al eens zien rondlopen op de Borgwal. 

Ik ben meester Stijn en ik volg de deeltijd lerarenopleiding op de 

HAN. Ik ben 29 jaar en samen met mijn vriend woon ik in 

Nijmegen.  

 

Het afgelopen jaar heb ik stage gelopen in groep 5 en in groep 

1/2a en vanaf januari kom ik drie dagen in week op school werken. 

Ik zal iedere donderdag meester Thijs in groep 7 komen assisteren en op de woensdag en 

vrijdag pak ik samen met juf Rianne het excellent leren op.  

 

Naast mijn studie en stage ben ik dus vijf dagen in de week met onderwijs bezig en heb 

ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op De Borgwal. Wil je nog iets weten, kom dan 

gerust eens langs in de klas! 

 

Meester Stijn 

mailto:borgwal@delinge.nl
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VOORLEESONTBIJT GROEP 1/2 

Op woensdag 22 januari start de Nationale Voorleesweek. Wij willen deze week openen met 

een voorleesontbijt. De kinderen van groep 1/2 mogen op deze dag in hun pyjama/badjas naar 

school komen en het ontbijt meenemen. Tijdens het ontbijt worden de kinderen in groepjes 

voorgelezen door hulpouders/opa’s/oma’s. Denkt u bij koud/nat weer aan extra kleding zodat 

ze niet in hun pyjama naar buiten hoeven? Graag aanmelden bij de leerkracht van uw kind. 

 

TERUGBLIK KERSTVIERING 19 DECEMBER 2019 

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een geslaagde kerstviering. Wat waren de 

kinderen mooi gekleed en wat waren de hapjes weer heerlijk … De optredens waren heel mooi: 

er werd gezongen en gedanst. Zelfs kinderen die nog niet zo lang bij ons op school zitten 

voelden zich al zo vrij om op te treden. Helemaal super! Op de foto met de kerstman en 

geschminkt worden waren ook erg in trek. Er was ook een heuse kerstmarkt georganiseerd 

met mooie knutselwerkjes die verkocht werden. Sommige knutselwerkjes waren zo in trek dat 

ze al bijna weg waren voordat de markt open ging.  
 

Zoals bekend is de opbrengst van de kerstmarkt voor Het Gehandicapte Kind. En mede 

dankzij een aantal kinderen uit groep 8, die gingen nog eens met de kerstmuts rond, is de 

opbrengst € 360,69. Iedereen heel hartelijk dank voor de hulp, sponsoring en het 

enthousiasme. 

 

BABYNIEUWS 

Floris uit groep 5 is de trotse broer geworden van Erin! Familie Reijnen, van harte 

gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje! 

 

TERUGBLIK ACTIE PARKEREN IN DE WIJK 

In de week na de kerstvakantie hebben leerlingen uit groep 8 samen met de wijkagent en 

agenten van de handhaving het parkeerbeleid rondom De Borgwal beoordeeld. Dit naar 

aanleiding van klachten uit de wijk. De leerlingen zijn met groene en oranje kaartjes op pad 

gegaan en hebben deze uitgedeeld. Gelukkig waren het alleen de groene kaartjes die 

weggegeven zijn! Het lijkt er op dat iedereen zich er bewust van is waar men mag parkeren op 

een veilige manier. Vanaf deze week komt de handhaving onverwacht langs. Bij fout parkeren 

zullen er boetes uitgeschreven worden. Zonde van het geld toch?!  

 

MAD SCIENCE 

Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt binnenkort een 

spectaculaire science show geven op school!   

 

Na deze leuke & leerzame show op 23-1-2020 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 

inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.  

 

De cursus is op dinsdag om 15:30, vanaf 18-2-2020. De lessen duren een uur. 

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat 

elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, 

magnetisme, scheikunde, en optische illusies. 
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Of Dat het neit uit 

mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse ltteer maae 

op de jiutse patals saatn. 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website 

inschrijven.mad-science.nl en klik op inschrijven. Inschrijven kan tot 6-2-2020. VOL=VOL 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 30 januari 2020 

 

http://inschrijven.mad-science.nl/

