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Infobrief nummer 16, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 20-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Di. 21-04-2020 

SCHOOL DICHT 

 

Wo. 22-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Do. 23-04-2020 

SCHOOL DICHT 

Vr. 24-04-2020 

SCHOOL DICHT 

ONLINE 

KONINGSSPELEN 

MEIVAKANTIE T/M ZONDAG 10 MEI 2020 
 

CORONA UPDATE 

Dinsdag 21 april verwachten wij om 19.00 uur weer een persconferentie van onze minister 

president Mark Rutte. Direct aansluitend hebben alle directeuren van De Linge een overleg 

gepland staan om direct te kunnen anticiperen op de nieuwe informatie die wij gaan krijgen.  
 

JARIGEN 

18 april  Thijmen   Groep 4 

22 april  Floor    Groep 4 

22 april  Dilaz    Groep 7 

28 april  Tess    Groep 1A 

1 mei   Floris    Groep 2A 

2 mei   Mees    Groep 7 

2 mei   Saar    Groep 2B 

2 mei   Thijne    Groep 8 

4 mei   Luca    Groep 1B 

4 mei   Djullian   Groep 1B 

8 mei   Eefje    Groep 7 

9 mei   Niels    Groep 6 

10 mei   Fynn    Groep 3 

10 mei   Mika    Groep 1B 

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

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Tess (1A) en Mika (1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie 

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

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 
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AFSCHEID VAN EEN LEERLING 

Nog vlak voordat de scholen dicht gingen heeft Lisa (Groep 5) in de klas verteld dat ze ging 

verhuizen. Ze is toen ook al op haar nieuwe school geweest, fijn dat ze deze nog heeft kunnen 

bekijken. We willen Lisa veel succes wensen op haar nieuwe school De Tjongerling in 

Oldeberkoop. 

 

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! 
 

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 

Hallo allemaal,   
 

Het is inmiddels al 5 weken dat de meeste kinderen niet meer bij 

school zijn geweest.  

Fijn om te merken dat jullie thuis heel goed aan het werk zijn, aan de 

opdrachten die op Classroom staan, maar ook met Squla en Muiswerk. 

Heel knap van jullie! Wij zijn apetrots op iedereen! 

We krijgen regelmatig leuke reacties van de kinderen. Ook zien we 

foto’s van  bouw- en knutselwerkjes en nieuwe ideetjes van kinderen 

zelf. Wat goed zoals je zelf ook ideeën deelt!  

Tijdens het juffen fietstochtje hebben Juf Ria en Annelies enorm genoten van de 

vele kinderen bij de voordeur. Even iets minder afstand……. maar zeker 1,5 meter! 

Maar die blije koppies te zien en horen was super fijn. 

Lieve allemaal, volhouden dat kunnen we samen…… succes met het thema lente, met 

jonge dieren. Er is van alles te vinden in Classroom, Presenter 10 en squla thema de 

beestenboel. Laat je ons in een berichtje weten wat je hebt 

gedaan? 

Let steeds extra goed op wat de weektaak is. Dat blijft 

belangrijk voor alle kinderen. 
 

honderdduizend XXXXXXXXXXX en…... 
 

van de juffen Wendy, Rozemin,  

Annelies en Ria          
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GROEP 3 

Wat mag ik deze week weer trots zijn op mijn groep 3! Er wordt super hard gewerkt en ook 

heel netjes. Er kunnen veel stickers geplakt worden.  

Bij de weektaak zat een koekjes recept, deze is door veel kinderen al uitgeprobeerd en 

gemaakt. Ik heb zelfs mogen proeven. mmm lekker! 

 

Ook zijn er in groep 3 kinderen bezig geweest om het corona monster te tekenen, want ja 

´Hoe ziet dat er eigenlijk uit?´.  

Ik ben super trots op iedereen!  

 

Liefs juf Rianne 

 

 

GROEP 4 

We zijn alweer 5 weken thuis aan het werken. En missen de kinderen ontzettend. Wat fijn 

dat we jullie toch steeds even zien tijdens de spreekuren en instructies. 

We hebben vanaf afgelopen week ook de kringen toegevoegd. De kinderen van groep 4 

presenteren de kring voor thuispubliek en nemen dit op om vervolgens naar de juffen te 

mailen. Die zetten hem op Classroom zodat alle kinderen uit de klas hier weer van kunnen 

leren. Wist je bijvoorbeeld dat een baby meer botjes heeft dan een volwassene? En dat je 

sleutelbeen niet in je been zit? Dit leerden wij van Jasmijn haar kofferkring over botten. 

 

Verder krijgen we foto’s van lieve kaarten/tekeningen voor opa’s en oma’s of andere personen 

die nu geen bezoek ontvangen en gemist worden. En bouwde Luuk een Coronabunker met 

broertje Jim. Hopelijk blijven jullie beschermd en gezond hierdoor.  

En ook voor de rest van onze lieve kinderen STAY SAFE 🏽. 

 

Lieve groetjes juf Demi en juf Anne 
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GROEP 5 

Hallo beste ouders, 

 

In groep 5 gaat het nog steeds goed, de kinderen hebben een oefentoets van Leeslink 

gemaakt en moppen geschreven. 

Ook maken ze verslagjes van de Canon van de week. 

De kranten- en boekenkringen zijn heel goed verlopen. 

Soms is het nog wel even moeilijk om alles van Classroom te snappen, maar dit gaat helemaal 

goedkomen! 

 

Groetjes juf Simone en juf Rie 

 

GROEP 6 

Lieve groep 6, 

 
Wat is het toch stil op school zonder jullie en wat mis ik jullie gezellige praatjes. 
Gelukkig lukt het al heel goed om elkaar te zien via Meet. En daar is gelukkig ook tijd voor 

gezellige praatjes. Maar er wordt ook heel hard gewerkt door jullie. Elke week ontvang ik 

mooie foto’s van afgekleurde weektaken en kan ik zien hoe jullie je best hebben gedaan. 

Inmiddels maakt iedereen naast het gewone werk, ook allerlei opdrachten uit taakmappen in 

Muiswerk. Wat gaat dat al goed zeg!  
Sinds vorige week houden we ook kringen via Hangouts en dat lukt al prima. Het is leuk om te 

zien dat we, ook zonder dat we elkaar in het echt zien, zo goed naar elkaar kunnen luisteren 

en kunnen communiceren.  

 
Houd dit vol lieve kids, ik ben trots op jullie! 

 
Liefs, 
Juf Karen 
 

GROEP 7 

In de vierde thuiswerk week hebben jullie weer goed jullie best gedaan. Deze week zijn we 

gestart met de kringen. Het is toch anders om je kranten-, boeken- of gedichtenkring op 

afstand te geven maar wat gaat dat goed zeg! Denken jullie er allemaal aan dat jullie klaar 

zitten als je een kring of een beoordeling moet geven of hebt ingeschreven voor het 

spreekuur? Voor de kinderen die altijd voorbereid en op tijd aanwezig zijn een groot 

compliment!  

 

Groetjes, meester Thijs en meester Stijn 
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GROEP 8 

Lieve kids, 

 

Wat missen we jullie! Ondanks dat we jullie heel veel zien en spreken online, het missen wordt 

er niet minder door. Maar, wat ontstaan er ook een hoop mooie dingen: vertelkringen online, 

presentatie op film, online musical lezen, onze digitale skills maken echt enorme sprongen! 

Tenminste 1 positief punt van deze periode!  

 

En gelukkig ontbreekt de humor ook niet: waar wij wekelijks challenges uitzetten voor jullie, 

ontvangen wij ook challenges terug (ook zonder dat wij het weten!), wij liggen regelmatig in 

een deuk om jullie acties. Humor overwint alles! Wij hopen intens dat we na de meivakantie 

weer het een en ander kunnen oppakken! 

 

Knuffel op afstand voor jullie! Liefs juf Gerda en juf Christine 

 

EXTRA BEGELEIDING OPGEPAKT 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Inmiddels zijn we al weer vijf weken op weg in deze bizarre tijd. We werken er met man en 

macht aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Heel het team is hard aan het werk. Ik 

ben helaas al een tijdje thuis aan het werk en we zochten dan ook met z’n allen naar een 

juiste manier om extra hulp/begeleiding met mij in te kunnen zetten. 

 

Afgelopen week ben ik gestart met het begeleiden van leerlingen via Meet en dat was 

geweldig! Leuk om de leerlingen weer te zien en te zien hoe goed en hoe hard zij aan het werk 

zijn! Het is even wennen allemaal, maar ondanks dat we niet direct bij elkaar kunnen zijn, is 

het gelukt om leerlingen te begeleiden met bijvoorbeeld rekenen of lezen. 

We hopen dat dit allemaal snel achter de rug is en we dat weer met z’n allen terecht kunnen 

op De Borgwal. Tot die tijd: blijf thuis, stay save en zorg goed voor jezelf en elkaar! 

 

Groeten, 

Daniëlle Neijenhuis 

 

TEKENINGEN, BRIEVEN, KNUTSELS 

Mochten jullie thuis tekeningen, brieven of knutsels maken voor mensen in isolatie, voor zieke 

mensen of voor mensen die werken in de zorg, dan kunnen jullie die op school afgeven wanneer 

jullie je werk komen ophalen. Wij verzamelen alles en geven dit aan onze contactpersonen 

mee. Iedereen is er erg blij mee! 

 

UPDATE OR 

Op dinsdag 7 april jl. heeft de ouderraad een videovergadering gehouden. Het doel van de 

vergadering was te overleggen over hoe nu verder in verband met de Coronacrisis. Kortgezegd 

komt het er op neer dat de geplande activiteiten (schoolfotograaf, het schoolreisje en de 

feestweek) vooralsnog in de planning blijven staan voor dit schooljaar. Alles valt of staat met 

de maatregelen die door het kabinet genomen gaan worden na 28 april 2020. De volgende 

online vergadering van de ouderraad zal plaatsvinden op 23 april 2020. De nog te plannen 
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activiteiten zetten we dan in het licht van de nieuwe maatregelen die op 21 april 2020 

landelijk bekend worden gemaakt. Via de infobrief en de notulen van de vergaderingen, welke 

op de website van school kunnen worden ingezien, houden wij jullie op de hoogte. Blijf gezond 

en pas goed op jezelf en je medemens! 

 

WANTED, NIEUWE OUDERRAADSLEDEN!  

Het schooljaar 2019/2020 is nog lang niet voorbij, maar in de aanloop naar het volgende 

schooljaar zijn we op zoek naar papa's, mama's, opa's of oma's die het leuk vinden om een 

steentje bij te dragen aan het organiseren van activiteiten op de Borgwal.  

 

Maar wat wordt er dan van je verwacht als OR lid?! De OR leden van De Borgwal zijn veel 

meer dan alleen ranjamoeders en -vaders. We organiseren samen met de leerkrachten veel 

activiteiten van school, denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, de feestweek, het schoolreisje 

etc. De OR vergadert 6 keer per jaar (in de avond) daarnaast word je ingedeeld bij 2 à 3 

activiteiten.  

 

Dus heb je leuke ideeën, ben je enthousiast of denk je gewoon dat lijkt me leuk en gezellig?! 

Meld je dan nu aan. Dit kun je doen via ordeborgwal@delinge.nl, weet je het nog niet zeker en 

wil je eerst wat meer informatie dat kan natuurlijk altijd. Mail ons of spreek één van de 

huidige OR leden aan (zie hiervoor de website van De Borgwal) en dan zullen wij vertellen hoe 

leuk het is om op een andere manier betrokken te zijn bij De Borgwal! 

 

TERUGKOPPELING OUDER TEVREDENHEIDSONDERZOEK DUO 

In infobrief nummer 15 hebben wij aangegeven een korte terugkoppeling te geven van het 

tevredenheidsonderzoek dat onder ouders en leerlingen is afgenomen in november en 

december 2019. De uitslagen van de leerlingen en de ouders zijn te vinden op 

www.scholenopdekaart.nl 

 

De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 hebben een vragenlijst gekregen. Alle leerlingen hebben 

meegedaan, dit zijn 86 leerlingen, 100%. 

 

Alle gezinnen hebben een uitnodiging ontvangen. Er zijn 149 vragenlijsten uitgezet. Wij 

hebben een respons van 85 ingevulde vragenlijsten, 57%.  

 

Wij hebben van de leerlingen een tips en tops lijst gemaakt. Bij de ouders een lijst met wat 

bevalt het meest en wat bevalt het minst.  

 
Leerlingen: 

 

TOPS 

Onderwerp Aantal keer genoemd 

Leuke leerkrachten 20 

Gym 18 

Weektaak (het zelf mogen plannen etc) 17 

Buitenspelen  11 

Veilige, fijne sfeer op school 10 

 

 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl
http://www.scholenopdekaart.nl/
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TIPS 

Onderwerp Aantal keer genoemd 

Meer spellen & speeltoestellen  5 

Geen tips 4 

De lekkage maken 3 

Meer ballen 3 

Meer chromebooks (niet meer van toepassing?) 3 

 

Ouders 

 

Wat bevalt het meest? 

 

Onderwerp Aantal keer genoemd 

Vorm van onderwijs (fijne structuur, zelf plannen) 28 

Kleinschalig 26 

Veilige, fijne, ontspannen sfeer 20 

Vriendelijke leerkrachten, betrokken, fijn contact 19 

Individuele aandacht voor het kind 14 

 

Wat bevalt het minst?  

 

Onderwerp Aantal keer genoemd 

Dat er geen continurooster is 17 

Kwaliteit + ruimte gebouw 16 

Veel studie- + regelluwe dagen 10 

Hoge druk op de lln (prestatie gericht) 10 

Te grote klassen 7 

 

De punten die zijn genoemd nemen wij mee in ons schoolplan voor 2020-2024. Zodra deze klaar is 

zullen we deze met jullie delen.  

 

TERUGKOPPELING REGELLUWE DAGEN, REALISATIE TOT NU TOE 

Om 7 april stond een inloopmoment gepland om te laten zien wat wij tot nu toe hebben gedaan 

op onze regelluwe dagen en wat dit heeft opgeleverd. Helaas is dit inloopmoment door de 

coronasituatie komen te vervallen. In de bijlage bij deze infobrief hebben wij hiervan een 

overzicht gemaakt. Deels zullen jullie hiervan al op de hoogte zijn door informatie die wij in 

eerdere infobrieven hebben gedeeld.  

 

ONLINE KONINGSSPELEN 

Vrijdag 24 april zullen er online Koningsspelen worden georganiseerd. De gemeente 

Lingewaard heeft een peiling gedaan onder alle scholen in onze omgeving en wij doen mee! 

Zodra de informatie beschikbaar is, zullen wij deze delen. Voor de online Koningsspelen is een 

device met een internetverbinding nodig.  
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VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld:  

Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020 

Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Carnavalsvakantie: 15 t/m 19 februari 2021 

Tweede paasdag maandag: 5 april 2021 

Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie (incl. Hemelvaart): 3 t/m 14 mei 2021 

Tweede pinksterdag: maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op woensdag 22 april 2020. 
 


