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Infobrief nummer 17, 2019-2020 
AGENDA… 

MEIVAKANTIE T/M ZONDAG 10 MEI 2020 
Ma. 11-05-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

 

 

Di. 12-05-2020 

Potje 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 
 

Wo. 13-05-2020 

Potje 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

Do. 14-05-2020 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

Vr. 15-05-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

 

JARIGEN 

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 

11 mei   Jasmijn   Groep 5 

12 mei   Sara S    Groep 8 

13 mei   Esmee K   Groep 5 

14 mei   VB    Groep 4 

15 mei   Jasper   Groep 5 

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

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Maite (groep 3) en Jinne (groep 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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OPGEVEN NOODOPVANG 

Wanneer ouders die werken in vitale beroepen, ondanks de gedeeltelijke openstelling van de 

scholen, noodopvang nodig hebben, willen jullie dit doorgeven bij juf Christine per mail  

c.vanmullem@delinge.nl  

 

LEERLNGENRAAD 

Maandag 20 april heeft de leerlingenraad vergaderd met juf Christine. Dat was ook online, 

fantastisch hoe dat is opgepakt op initiatief van de voorzitter! Hierbij de punten die naar 

voren kwamen: 

  

We hebben er 5 weken thuiswerken op zitten, wat gaat al goed aldus de leerlingenraad? 

 Juffen en meester zijn goed te bereiken. Je kunt ze altijd bellen of mailen voor 

vragen. 

 Handig dat je een Chromebook van school mag lenen als thuis alle devices bezet zijn. 

 Videobellen is heel fijn. 

 Het werken aan de weektaak gaat ook thuis heel goed. 

 De communicatie tussen alle apparaten werkt goed. 

 Alles was in maart al snel opgezet, spullen konden snel worden opgehaald, alles is strak 

gepland, het vergaderen binnen de klassen was snel georganiseerd, alles verloopt heel 

soepel. 

 Leerlingen geven aan dat het met henzelf ook goed gaat met rekenen, taal en 

Muiswerk. 

  

Wat kan er nog beter? Zijn er tips voor De Borgwal? 

 De hoeveelheid werk op de weektaak verschilt per week, dit kan komen door vrije 

dagen (2e paasdag, koningsspelen), hier kunnen we beter naar kijken. 

 Voor Estafette krijgen sommige groepen nu bladen mee, is het niet handiger om 

schriften mee te geven? 

 Het is misschien leuk om per klas in Classroom een pagina te maken waarop iedereen 

een foto post van zijn of haar werkplek.  
 

MR 

In infobrief 13 hebben wij medegedeeld dat twee ouders zich binnen de termijn hadden 

aangemeld voor de vacature als oudervertegenwoordiger in de MR. In de tussentijd heeft 

echter een van de twee kandidaten zich teruggetrokken, waardoor er geen verkiezing plaats 

hoeft te vinden 

 

Bij deze willen wij jullie dan ook mededelen dat Youri Schamp per schooljaar 2020/2021 

plaats zal nemen in de MR. Tevens zal juf Karen per volgend schooljaar juf Simone vervangen 

als lid van de personeelsvertegenwoordiging in de MR. 

 

Van harte welkom Youri en Karen, we kijken uit naar een succesvolle samenwerking! 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl


Infobrief schooljaar 2019-2020 

 

 

3 

 

RAPPORTEN 

Wij missen nog een heleboel rapporten. Graag ontvangen wij deze weer terug op school. 

Denken jullie aan het stukje vanuit jullie als ouders? Alvast bedankt! 

 

GELEENDE CHROMEBOOKS 

Er zijn de afgelopen weken diverse chromebooks uitgeleend aan leerlingen. Houd deze nog 

even thuis. Zo kan het online werk op de thuiswerkdagen gewoon doorgang vinden.  

 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR, HERHALING 

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 

WE MOGEN WEER NAAR SCHOOL 

11 mei gaat het dan eindelijk gebeuren, we mogen weer naar school! Wij zijn hier als juffen en 

meesters ontzettend blij mee! Natuurlijk is het spannend, voor alle leerlingen, maar ook zeker 

voor ons. Hoe gaat dat straks allemaal? We gaan het samen meemaken en beleven. 

 

Landelijk wordt regelmatig gesproken van het in kaart brengen van leerachterstanden die 

leerlingen zouden hebben opgelopen. Wij spreken liever van het in kaart brengen van een 

nieuwe beginsituatie. 

 

Super bedankt voor al jullie inzet de afgelopen 6 weken tijdens het thuiswerken, wat zijn we 

trots op jullie! Vanaf mei kunnen we het werken met de leerlingen weer meer gezamenlijk 

oppakken. Wij kijken er echt naar uit! 

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne meivakantie toe, blijf gezond en stay safe!  

 

Liefs,  

Team Daltonbasisschool De Borgwal 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 mei 2020. 
 


