
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infobrief nummer 20, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 08-06-2020 

De Borgwal weer 

volledig open!  

Di. 09-06-2020 

 

Potje 

Wo. 10-06-2020 

 

 

Do. 11-06-2020 

 

 

Vr. 12-06-2020 

 

 

Ma. 15-06-2020 

Kamp groep 8, 

o.v.b. 

Di. 16-06-2020 

Kamp groep 8, 

o.v.b. 

 

Potje 

Wo. 17-06-2020 

Kamp groep 8, o.v.b. 

 

 

Do. 18-06-2020 

Groep 8 vrij, o.v.b. 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 19-06-2020 

 

 

 

 
 

WE GAAN WEER HELEMAAL OPEN! 

Hallo allemaal, 

 

Eindelijk! Vanaf maandag 8 juni mogen we weer ‘gewoon’ naar school. Zien alle leerlingen en 

leerkrachten elkaar weer, is er weer echt contact. Het zal vast een beetje wennen zijn weer, 

maar gelukkig zijn we weer compleet!  

 

Alleen samen krijgen we dit virus onder controle en dat jullie hier als ouders gehoor aan geven 

zien we! De leerlingen komen zoveel mogelijk alleen naar school en voor degenen die gebracht 

worden zien we dat het afscheid buiten het schoolplein wordt gehouden. Ook wordt er tijdens 

het halen en brengen snel plaats gemaakt voor andere ouders. Hartstikke fijn! Dank jullie wel 

voor deze samenwerking! Wij hopen dat wij ook de komende tijd op jullie kunnen rekenen! 

 

Team De Borgwal 

 

JARIGEN 

6 juni Vera Groep 2B 

12 juni Roan Groep 4 

13 juni Jonas Groep 8 

13 juni Jurre Groep 4 

15 juni Nele  Groep 1A 

15 juni Isabel Groep 4 

16 juni Jente Groep 3 

17 juni Fenna Groep 3 

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

Op dit moment zijn wij druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Ook volgend 

schooljaar zullen wij 8 groepen formeren. Wij zullen twee groepen 1/2 realiseren. De overige 

groepen zullen als groep doorschuiven, waardoor de volgende groepsverdeling ontstaat: 1/2A, 

1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ook wat betreft de personele invulling zijn wij druk bezig. Zodra alles 

rond is op stichtingsniveau, zullen wij u middels een brief informeren over de formatie van 

komend schooljaar. Nog heel even geduld dus.  

 

TOETSEN 

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. Hier zijn wij 

druk mee bezig. 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. 

 

AANMELDEN OUDERGESPREKKEN 

Aan het einde van dit schooljaar staan de facultatieve gesprekken gepland. Mochten jullie 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.  

 

LIPDUB 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van kinderen van De Borgwal,  

 

Het is al heel wat jaren de traditie dat de kinderen van groep 8 bij het  

afscheid van de Borgwal een cadeau geven aan de school. Dit jaar is er  

voor gekozen om onder andere een lipdub op te nemen. Een lipdub is  

een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin een groep  

mensen een muzieknummer uitbeeldt.  

Alle groepen van de school zullen een kleine rol spelen. De kinderen van groep 8 zullen vooral 

in beeld zijn. De lipdub zal worden gebruikt op open dagen en sociale media om aan 

geïnteresseerden een indruk te geven van de school.  

 

Wij zullen er zorg voor dragen dat de kinderen waarvan de school, in het kader van de 

AVG-wetgeving, geen toestemming heeft voor het delen van beeldmateriaal op sociale media 

niet of onherkenbaar in beeld zullen komen.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze aankondiging nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u deze 

tot 14 juni richten aan Debby Stinstra, debby.stinstra@gmail.com / 06-14429262. 

 

CONCIËRGE GEZOCHT 

Meester Eric gaat ons volgend schooljaar verlaten, hij gaat emigreren naar Denemarken. 

Super gaaf voor hem, jammer voor ons. Wij zijn hierdoor op zoek naar een conciërge voor 20 

uur per week. Dit wordt bij voorkeur verdeeld over alle werkdagen van de week. Wat 

verwachten wij van onze nieuwe collega: 

● Je bent handig en verricht waar nodig onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; 

● Je ontvangt onze bezoekers; 

● Je houdt toezicht binnen en buiten het gebouw; 

● Je zorgt voor de veiligheid in en buiten de gebouwen; 

● Je ondersteunt bij ouderavonden. 

Interesse? Stuur je motivatiebrief naar c.vanmullem@delinge.nl  
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CHROMEBOOKS  

Gedurende de thuiswerk periode hebben wij ongeveer 50 chromebooks uitgeleend. Nu wij 8 

juni weer volledig naar school gaan verwachten wij deze uiteraard graag retour.  

 

U kunt de geleende Chromebooks op vrijdag 5 juni of maandag 8 juni a.s. weer meegeven aan 

uw kind. We willen u vragen deze dan goed te beschermen tijdens het vervoer, bijvoorbeeld in 

een handdoek. Zo hopen we dat we nog lange tijd plezier hebben van de Chromebooks op 

school.  

 

De leerkrachten zullen er een sticker op de ingeleverde Chromebooks doen met jullie naam.  

Wij zullen de Chromebooks vervolgens reinigen met het daarvoor bestemde 

schoonmaakmiddel. Wanneer het Chromebook na controle akkoord wordt bevonden ontvangen 

jullie een retourformulier.  

 

INLOGCODES PROWISE GO 

Voor de lockdown in maart konden de leerlingen van groep 1 tot en met 4 op school zelfstandig 

inloggen door 2 plaatjes aan te klikken. Om thuis te kunnen werken, is dit gewijzigd naar de 

wachtwoorden.  

 

Vrijdag 5 juni zullen we de wachtwoorden voor groep 1 tot en met 3 weer terugzetten naar 

plaatjes. Dit betekent dat de leerlingen van deze groepen helaas niet meer thuis kunnen 

inloggen. Werken in Muiswerk is wel mogelijk. Hiervoor kunt u de leerkracht zo nodig om 

informatie vragen.  

 

TSO 

De koelkast wordt vanaf 8 juni niet in gebruik genomen voor de lunch van de leerlingen die 

gebruik maken van de TSO. Graag zelf zorgen voor gekoeld eten.  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 18 juni 2020. 
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