
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infobrief nummer 21, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 22-06-2020 

 

Di. 23-06-2020 

Potje 

Wo. 24-06-2020 

 

 

Do. 25-06-2020 

Opnamedag lipdub 

groep 8 

 

Vr. 26-06-2020 

Groep 8 bezoek De 

Theaterkerk 

 

Ma. 29-06-2020 

Schoolfotograaf 

Di. 30-06-2020 

Reserve dag 

schoolfotograaf 

 

In de ochtend 

vieren we de 

verjaardagen van 

de juffen van de 

groepen 1-2 a en b, 

3 en 5 

 

Doorschuifmiddag 

 

Potje 

Wo. 01-07-2020 

Zomerrapport mee 

naar huis 

 

 

Do. 02-07-2020 

Musical groep 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 03-07-2020 

Groep 8 start 

10.00 uur 

 

 

 
 

JARIGEN 

12 juni Lauren Groep 1A 

23 juni  Joni Groep 5 

23 juni  Juf Simone Groep 5 

24 juni Roos  Groep 2B 

24 juni Daan Groep 2B 

25 juni Thomas Groep 7 

26 juni Saar Groep 3 

30 juni Olivia Groep 6 

30 juni Luna Groep 8 

1 juli Suzanne Groep 7 

1 juli Isabella Groep 8 

2 juli Davin Groep 6 

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

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Lauren van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele gezellige en 

leerzame tijd toe bij ons op school! 
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KAMP GROEP 8 

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 juni is groep 8 op kamp geweest. Super dat dit gewoon 

doorgang kon krijgen. Het was heel gezellig en er is veel gelachen! Vooral tijdens de 

spooktocht!   

Wij willen firma Gigapret ontzettend bedanken voor het lenen van de stormbaan! 

Wilt u weten wat we allemaal hebben gedaan op kamp? Like dan onze Facebook pagina: 

Schoolkamp De Borgwal en bekijk daar alle foto’s! 

REGELLUWE DAG 2 JUNI 2020 

Dinsdag 2 juni stond de laatste regelluwe dag op het programma. Het team heeft deze dag 

alle projectplannen van het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Samen hebben wij ook de 

plannen opgesteld voor komend schooljaar. Begin volgend schooljaar zullen wij hier uitgebreid 

op terugkomen.  

FEESTWEEK 

Traditiegetrouw is de laatste week van het schooljaar altijd de ‘FEESTWEEK’ op De Borgwal. 

Ook dit jaar zullen wij er een bijzondere feestweek van maken, hetzij wel in een andere vorm 

dan jullie gewend zijn. Meer informatie hierover in de volgende infobrief. 

BRIEF GGD 

In de bijlage bij deze infobrief vinden jullie een brief vanuit de GGD. 

DOORSCHUIFMIDDAG 

Informatie over de doorschuifmiddag volgt in de formatiebrief. Wij hopen deze zo snel 

mogelijk te kunnen versturen.  

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 juli 2020. 
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