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Infobrief nummer 15, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 06-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Di. 07-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Wo. 08-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Do. 09-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Vr. 10-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Ma. 13-04-2020 

SCHOOL DICHT 

2e PAASDAG 

Di. 14-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Wo. 15-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Do. 16-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Vr. 17-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

CORONA UPDATE 

Gisteren zijn jullie geïnformeerd door ons over de komende weken. Wij zetten alles voort 

zoals wij dat de afgelopen weken al hebben vormgegeven. Informatie uit de groepen blijven 

we delen in Classroom en de groepsapp. Wij willen u in deze tijd vragen de mail, Classroom en 

de groepsapp van school nog beter in de gaten te houden. 
 

JARIGEN 

5 april   Jenne   Groep 7 

7 april   Jetze   Groep 8 

7 april   Fenne   Groep 6 

10 april  Dino   Groep 4 

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

 

BABYNIEUWS 

Sebas uit groep 2B is grote broer geworden van Bennie! Familie Jetten gefeliciteerd met de 

nieuwe wereldburger! Geniet van elkaar!  
 

GEEN CITO EINDTOETS VOOR GROEP 8 

De eindtoets voor groep 8, de voormalige Cito-toets in het laatste jaar van de basisschool, 

wordt dit jaar niet afgenomen. Het schooladvies dat de scholieren eerder dit jaar van hun 

leraren kregen, bepaalt nu naar welke middelbare school de leerlingen gaan. 

Dat heeft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zojuist besloten na twee 

dagen van overleg met de onderwijssector. Volgens hem vergt de opvang van 

kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen 

die thuiszitten ‘alle energie van de scholen’. 

De eindtoets zou vanaf 15 april worden afgenomen. (Bron: Algemeen dagblad) 

 

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 

 

 

https://www.ad.nl/binnenland/dit-zijn-de-cruciale-beroepsgroepen-die-doorwerken-en-wel-kinderopvang-houden~a0c63e09/
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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 maart was €31,80. 

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

PLUSGROEP 

Iedere vrijdagmiddag komen er een aantal kinderen van groep 5 t/m 8 naar de Plusgroep om 

aan uitdagende projecten te werken. Denk hierbij aan thema’s als het klimaat, bedreigde 

diersoorten en de oude Egyptenaren. Aangezien iedereen nu langer thuis werkt, hebben de 

kinderen van de plusgroep nu ook een Classroom zodat ze verder kunnen met hun project en 

zich o.a. kunnen inschrijven voor een contactmoment. Op vrijdagmiddag kunnen juf Rianne en 

meester Stijn de kinderen verder helpen via Google Hangouts. 

 

NOODOPVANG IS ECHT OPVANG, GEEN LES! 

Wij willen nogmaals benadrukken dat de noodopvang die er op school wordt verzorgd echt 

opvang is, er wordt geen les gegeven! 
 

GROEP 1/2 

Wat raar allemaal! We hebben jullie al bijna 3 weken niet meer gezien!  
 

Met bijna alle kinderen hebben we gelukkig wel telefonisch gesproken. Dat was heel fijn. 

We proberen zoveel mogelijk leuke opdrachten voor de kinderen te zoeken. Dit wordt zoveel 

mogelijk op Classroom gezet. We merken dat er intensief gewerkt wordt aan de opdrachten 

en ook met Squla en Muiswerk. Heel fijn! We krijgen regelmatig leuke reacties van de 

kinderen. Ook zien we foto’s van mooie bouw- en knutselwerkjes. Daar genieten de juffen dan 

weer volop van! 

Veel plezier met het werken en wij hopen tot héél snel, want we missen iedereen zo!! 
 

Honderdduizend XXXXXXXXXXX en….... 

van de juffen Wendy, Rozemin, 

Ria en Annelies     

 

GROEP 3 

In groep 3 wordt er hard gewerkt: lezen, schrijven, rekenen en nog een keer lezen. Via 

classroom krijgt groep 3 informatie over werk, extra materialen en kunnen ze zichzelf 

inschrijven voor het spreekuur. Tijdens het spreekuur kan groep 3 met de juf kletsen, maar 

ook samen lezen of rekenen.  

 
Deze week is Vince gestart in groep 3. Wij wensen jou een warm welkom bij ons op school en 

in de klas!  

 
Ik hoop iedereen snel weer te zien zodra de school weer open mag en kan. Ik ben er trots op 

hoe hard er wordt gewerkt door de kinderen, maar ook zeker door de ouders. 

 

Liefs juf Rianne 



Infobrief schooljaar 2019-2020 

 

 

3 

 

GROEP 4 

De kinderen uit groep 4 zijn vanaf week 1 supergoed aan het werk. Ze krijgen iedere week 

een nieuwe weektaak van de juffen. Het is heel fijn om jullie dan even te zien!  
Op “Classroom’’ zetten juf Anne en juf Demi instructiefilmpjes, inschrijflijsten voor het 

spreekuur en nakijkbladen. Fijn dat het bij iedereen is gelukt om hier in te komen. 
Via de Chromebook bellen wij met de kinderen om een instructie te geven, het werk te 

bespreken of om gewoon gezellig te kletsen. Wat gaat dit al super goed!!  
Als de kinderen tussendoor vragen hebben, mogen zij de juffen mailen en wordt er vervolgens 

onder schooltijden contact opgenomen om de vragen te beantwoorden. Wij zijn heel trots op 

de kinderen en op hun ouders. Wel missen wij jullie enorm in de klas! 

 

Liefs juf Anne en juf Demi 
 

GROEP 5 

Naast de weektaak krijgen de kinderen via Classroom iedere week een brief van de juffen 

met belangrijke aandachtspunten van die week. 

 

We hebben al veel kinderen gezien en gesproken via videobellen. Dat is soms best een beetje 

vreemd maar het begint al te wennen. We zijn goed bezig gezien de omstandigheden. Kinderen 

weten elkaar gelukkig ook via deze manier te vinden en maken hun werk soms met elkaar.  

 

We missen de kinderen en vinden het fijn dat ze vragen stellen, ook op Classroom. We merken 

dat kinderen het thuiswerken serieus nemen. Dank hiervoor aan kinderen en ouders. 

 

Groetjes juf Simone en juf Rie 

 

GROEP 6 

De afgelopen weken hebben alle kinderen uit groep 6 al heel hard thuis gewerkt. Iedereen is 

met zijn of haar weektaak bezig, het is super om te zien hoe goed dat thuis opgepakt wordt 

door zowel leerlingen als ouders. Er worden schema’s gemaakt, samenwerkjes gedaan, maar 

ook buiten gespeeld en met lego gebouwd.  

 
In groep 6 werken we allemaal in de Classroom. Daar staan inschrijflijsten voor video contact, 

antwoordbladen en kunnen vragen gesteld worden. Het is fijn om tijdens de video afspraken 

iedereen te zien en ook te praten over wat iedereen bezig houdt. Ook heb ik al mooie kamers 

en huisdieren mogen bewonderen.  

 
Het is allemaal erg wennen, maar inmiddels heeft iedereen wel z’n draai gevonden. 
Een groot compliment voor alle leerlingen én ouders van groep 6, jullie zijn toppers! 

 

Liefs juf Karen 
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GROEP 7 

Topper van groep 7!  

Wat zijn we trots op jullie: Op de allereerste thuisschooldag stonden jullie al aan het raam 

om de boeken en schriften op te halen. Het was even wennen om de weektaak via Google 

Hangouts te bespreken. Via onze online Classroom schrijven jullie je in op de Spreekuurlijst 

en stellen jullie op afstand goede vragen. Ook kijken jullie via Classroom het gemaakte werk 

na en hebben jullie deze week over Canon een opdrachtformulier gemaakt. Zelfs juf 

Annemieke houdt jullie aan het werk met het opdrachtenboekje waarin je mag werken. 
We zijn nu bijna drie weken verder en deze manier van ´naar school gaan´ werkt steeds 

beter. Hoe hard jullie thuis ook werken, hier op school is het wel saai zo zonder jullie hoor. 

Zelfs de vissen vervelen zich… Ga zo door toppers en hopelijk zien we elkaar snel weer in de 

klas!  

 
Groeten meester Thijs, meester Stijn en juf Annemieke 
 

GROEP 8 

Lieve kids, 

 

Wat missen we jullie! Maar sjonge jonge, wat doen jullie het goed! Apetrots zijn wij! Dat 

waren we al hoor, maar nu nog meer! ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel 

kan’ zei Pippi Langkous ooit. Dat geldt absoluut voor ons allemaal! Spreekuren via Hangouts, 

krantenkringen via Hangouts, presentaties filmen en in onze app delen, Challenges spelen met 

de klas, we kunnen het zo gek niet bedenken. En ook jullie ouders worden o zo blij van alle 

huishoudelijke klussen op de weektaak. Mochten jullie ouders nog ideeën hebben, we horen 

het graag! 

 

Een dikke knuffel op 1,5 meter afstand! Juf Gerda en juf Christine 

 

WERKZAAMHEDEN INTERN BEGELEIDER AFGELOPEN PERIODE 

Afgelopen drie weken is onze intern begeleider, juf Lizet, voornamelijk bezig geweest met het 

optimaliseren van het leerlingvolgsysteem (Parnassys). Juf Daniëlle, onze nieuwe onderwijsassistent, 

heeft hierbij geholpen. Door het optimaliseren van dit leerlingvolsysteem, kunnen de leerkrachten 

makkelijker gegevens van onze leerlingen verzamelen.  

 

TOETSEN 

Als team hebben wij besloten om deze periode geen toetsen af te nemen. Wij hebben hier 

meerdere redenen voor. Zodra wij weer naar school kunnen, laten wij jullie weten hoe wij met 

de gemiste toetsen omgaan.  

 

OR 

Na de afgelopen weken heeft de OR zich ook de vraag gesteld: Hoe nu verder dit schooljaar? 

Aangezien de maatregelen zijn verlengd, komt de Paasviering te vervallen. Om de kinderen 

toch een beetj een paasgevoel te geven komen we nog met een leuke verrassing. Verder zullen 

we volgende week een OR-vergadering houden, waarbij we de rest van het schooljaar gaan 

bespreken. Daarbij wordt ook stil gestaan bij het schoolreisje (waarvoor door de meeste 

ouders van groep 1 tot en met 7 inmiddels voor is betaald). Zodra het een en ander duidelijk 
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is, zullen we dit communiceren. Voor nu rest ons iedereen heel veel sterkte te wensen in deze 

tijd, blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

 

Tot slot nog een verzoek aan de ouders die de ouderbijdragen en de bijdrage voor het 

schoolreisje nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen. 

 

TERUGKOPPELING OUDER TEVREDENHEIDSONDERZOEK DUO 

Afgelopen november en december hebben wij een tevredenheidsonderzoek uitgezet bij 

leerlingen en ouders. De resultaten zijn inmiddels bekend. Wij zijn deze aan het analyseren en 

zullen hiervan een korte terugkoppeling geven in de volgende infobrief. De uitslagen van de 

leerlingen en de ouders zijn al wel te vinden op www.scholenopdekaart.nl  

 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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INLOOPMOMENT REGELLUWE DAGEN 7 APRIL 2020 

Het inloopmoment Regelluwe dagen dat stond gepland voor 7 april gaat niet door. Wij 

bekijken op dit moment of wij hier op een andere manier vorm aan kunnen geven of dat wij 

ervoor kiezen om het inloopmoment te verplaatsen. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 april 2020. 
 


