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Infobrief nummer 14, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 23-03-2020 

SCHOOL DICHT 

Di. 24-03-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Wo. 25-03-2020 

SCHOOL DICHT 

Do. 26-03-2020 

SCHOOL DICHT 

Vr. 27-03-2020 

SCHOOL DICHT 

Ma. 30-03-2020 

SCHOOL DICHT 

Di. 31-03-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Wo. 01-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Do. 02-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Vr. 03-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

CORONA UPDATE 

Wauw! Zorgen voor elkaar! Hoe gaaf om te zien dat alles zo snel met elkaar geregeld is! 

Afgelopen maandag was binnen 3 uur 95% van alle spullen opgehaald. Super fijn dat dit zo 

overal kon worden opgepakt. De leerkrachten houden contact met de groepen op allerlei 

manieren. Mocht u vragen hebben voor de leerkracht, schroom niet om te mailen. Zijn er 

andere vragen buiten de groep om, neem dan contact op met juf Christine  

c.vanmullem@delinge.nl  

 

UITJES EN AFSPRAKEN IN CORONATIJD 

Alle uitjes en afspraken die gepland stonden t/m 5 april zijn afgezegd. Wij kijken samen met 

de externen om dit na 5 april zo goed mogelijk vorm te geven. Wij kunnen nu al inschatten dat 

niet alle uitjes en projecten kunnen worden ingehaald, maar wij doen ons uiterste best. 
 

SCHOOLPLEIN OPEN OF NIET? 

De school is dicht en het schoolplein dus ook. Alleen de leerlingen die wij in uiterste nood 

opvangen maken gebruik van het plein.  
 

JARIGEN 

23 maart   Ties    Groep 1/2B 

28 maart    Hugo    Groep 1/2A 

29 maart   Mees    Groep 7 

29 maart    Bas    Groep 5 

29 maart   Juf Rie   Groep 5 

30 maart   Bart    Groep 5 

1 april    Melua van den Brink  Groep 6 

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

 

Daltonbasisschool De Borgwal  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel.: 0481-450184 

E-mail: borgwal@delinge.nl 

Website: www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool De Borgwal 

 

 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl


Infobrief schooljaar 2019-2020 

 

 

2 

 

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Indy (groep 1A) en Vince (groep 3) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij 

wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!  
 

MR 

Omdat de MR tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door wil blijven werken hebben we er 

voor gekozen om afgelopen maandagavond op een aangepaste wijze te vergaderen. In plaats 

van samen te komen in de koffiekamer van De Borgwal hebben we online vergaderd via Google 

Hangouts. Dit leverde niet alleen hilarische momenten en een kijkje in elkaars woon- of 

werkkamer op, ook is er productief vergaderd en hebben we de meest voorname punten van 

de agenda besproken. Daarnaast is de MR door de aanwezige leerkrachten en Christine 

bijgepraat over de huidige situatie en de plannen om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang 

te laten vinden. Niets dan lof voor zowel de snelheid als daadkracht waarmee deze 

uitzonderlijke situatie is opgepakt! 
 

OR 

Ook wij van uit de OR volgen de corona situatie op de voet. Helaas betekent het ook voor ons 

dat wij (net als vele andere festiviteiten) een aantal activiteiten moeten schrappen.  

Het zal vanzelfsprekend zijn dat de schoolfotograaf a.s. dinsdag 24 maart niet door gaat. Als 

alles achter de rug is zullen we gaan kijken of we dit later dit jaar nog ergens in kunnen 

plannen. Verdere informatie hierover volgt.  

 

Daarnaast heeft gister ons het bericht bereikt dat ook de Avond4daagse (12 t/m 15 mei) dit 

jaar wordt afgelast. Vanuit de BOL zijn ze aan het bekijken of dit na de zomervakantie alsnog 

kan plaatsvinden. Ook hiervan houden wij jullie op de hoogte.  

Rest ons iedereen veel succes en sterkte te wensen de komende tijd. Let op elkaar en 

hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid weer snel op De Borgwal.  

 

Groetjes de OR  
 

ERVARING VANUIT DE LEERLINGENRAAD 

We gaan naar school en dan wachten we bij het raam en dan krijgen we de spullen en kunnen 

thuis aan het werk. Als we vragen hebben dan kunnen met Hangouts met de juf praten en in 

de Google Classroom staan vrijdag de antwoordbladen om na te kijken. 

Thijne, groep 8 

 

Les krijgen tijdens Corona tijd is wel apart, want je krijgt een video opname en dan ben je 

bezig met de les en je kan niet veel dingen doen. soms begrijp je het niet en dan is het 

moeilijk om te doen, want je hebt geen juf om even 1,2,3 naartoe kan lopen om het te vragen. 

Met je vragen moet je dan wachten tot donderdag en vrijdag en dat is dan soms wel moeilijk. 

Famke, groep 8 
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NAKIJKEN TIJDENS DE THUISWERKPERIODE 

Volgens goed Daltongebruik kijken de leerlingen zelf hun werk nu. Alle antwoordbladen komen 

vanaf volgende week in Classroom te staan. Wanneer leerlingen in de klas nakijken, spreken 

we af dat zij er een streepje/kruisje bijzetten en de opdracht nogmaals maken of hier eerst 

hulp bij vragen. Wij hopen dat jullie dit gesprek met de leerlingen willen voeren. Schrijf niet 

het juiste antwoord over, maar maak de opdracht opnieuw. Hier leer je het meeste van. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 april 2020. 
 


