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Infobrief nummer 18, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 18-05-2020 

 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 
 

Di. 19-05-2020 

Potje 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

Wo. 20-05-2020 

Potje 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

Nieuw infobrief komt 

uit  

Do. 21-05-2020 

Hemelvaartsdag 

Vr. 22-05-2020 

Vrije dag 

 

WIJ ZIJN GESTART 

Afgelopen maandag en dinsdag zijn alle leerlingen weer voor het eerst naar school geweest. 

Het was voor sommige leerlingen best even spannend, ook voor de juffen en meesters! Wij 

zijn hartstikke blij dat de lokalen van De Borgwal weer gevuld zijn met leerlingen, dat wij 

weer lachende en spelende kinderen horen in en om de school. Absoluut iets wat wij enorm 

hebben gemist. Wij willen een groot compliment geven aan alle leerlingen en aan alle ouders! 

Wij zien dat alle afspraken en regels die we hebben opgesteld worden nageleefd. Blijf dit ook 

vooral zo doen. Met z’n allen kunnen wij dit tot een werkbare situatie maken! Dankjewel! 

 

HOE VERDER NA 20 MEI? 

De aangekondigde maatregelen van 21 april jongstleden gelden tot en met woensdag 20 mei. 

Wij wachten op meer informatie vanuit de overheid voordat wij kunnen communiceren hoe wij 

na 20 mei verder gaan. Zodra wij hier iets over weten, zullen wij dit bekend maken. 
 

JARIGEN 

16  mei  Else   Groep 1A 

19 mei   Famke   Groep 8 

21 mei   Annelinde  Groep 5 

22 mei   Sebastiaan  Groep 8 

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

 

BABYNIEUWS 

Jolie uit groep 1B is grote zus geworden van Jace! Familie Groot Antink, gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie zoon en broertje! Heel veel geluk met elkaar! 

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  
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

De OR heeft nieuwe data voor de schoolfotograaf vastgesteld. Deze staan gepland voor 29 en 

30 juni 2020.  

 

REGELLUWE DAGEN 

Dit schooljaar staan er nog 3 regelluwe dagen gepland, namelijk op dinsdag 2 juni, woensdag 

24 juni en donderdag 25 juni.  

 

De regelluwe dag van dinsdag 2 juni blijft staan, alle leerlingen zijn deze dag vrij. 

 

De regelluwe dagen van woensdag 24 juni en donderdag 25 juni komen te vervallen. Deze 

dagen verwachten wij de leerlingen gewoon op De Borgwal.  

 

TOETSEN 

De afgelopen periode hebben de leerlingen thuis gewerkt aan al het schoolwerk. Wij zijn deze 

week begonnen met het herhalen van de stof. Hier zullen wij de komende periode mee verder 

gaan. Ook zullen wij verder gaan met de methodestof. Alle uitgeverijen geven hier richtlijnen 

voor. Wij blijven kritisch kijken naar de stof en de behoeftes van de leerlingen.  

 

Om een nieuwe beginsituatie vast te kunnen stellen bij alle leerlingen voor volgend schooljaar, 

hebben wij ervoor gekozen om de komende tijd wel toetsen af te gaan nemen. Door deze 

gegevens vervolgens goed te analyseren kunnen wij zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes 

van de individuele leerlingen en de groepen voor volgend schooljaar. 

 

ZOMERRAPPORTEN 

De zomerrapporten staan gepland om mee te gaan op dinsdag 23 juni. Dit verplaatsen wij naar 

woensdag 1 juli 2020.  

 

Wij zullen de rapporten zo volledig mogelijk proberen in te vullen met de informatie die wij 

hebben.  

 

INSCHRIJVEN FACULTATIEVE GESPREKKEN 

Aan het einde van dit schooljaar staan de facultatieve gesprekken gepland. Mochten nu al of 

de komende tijd behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht van jullie kind(eren), 

dan kan dat online via Meet. Stuur een mailtje naar de leerkracht, wij zullen dan een gesprek 

inplannen. Dit kan dus ook al voor het zomerrapport.  

 

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! 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl
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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.  

 

PLEKJES IN DE KLASSEN 

De leerlingen zijn per groep verdeeld over 2 ruimtes. Hierbij is het voor ons ook even zoeken 

hoe e.e.a. loopt. Wij proberen het hierbij voor alle leerlingen zo fijn mogelijk te maken, maar 

kunnen niet voldoen aan de wens van sommige leerlingen en ouders om in een bepaald lokaal, 

aan een bepaalde tafel en naast bepaalde leerlingen te zitten. Het zal best eens voorkomen 

dat je nou net niet bij je beste vriendje of vriendinnetje bent ingedeeld. Gelukkig kan je wel 

met iedereen tegelijk buitenspelen. Wij hopen op jullie begrip! 

BEKERS DIE NIET OPENGAAN… 

Even praktisch… Sommige leerlingen krijgen hun beker niet open. Het is voor ons als 

leerkrachten een hele uitdaging om deze open te maken, onze handen te wassen en daarna de 

volgende beker open te maken. Mocht je weten van je kind dat hij/zij de beker niet los kan 

krijgen, graag pakjes meegeven! Haal het rietje ook alvast uit de verpakking en plak deze met 

een plakbandje vast. Scheelt weer een hoop voor ons. Alvast bedankt! 

 

CORONAPROOF TRAKTEREN 

Er worden al weer volop verjaardagen gevierd in de klassen. Denken jullie eraan dat er 

coronaproof wordt getrakteerd? Een verpakte traktatie is geen probleem. Alvast bedankt 

voor jullie medewerking. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op woensdagmiddag 20 mei 2020. 
 


