
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infobrief nummer 22, 2019-2020 

AGENDA FEESTWEEK 2020 
Ma. 06-07-2020 

Continurooster tot 

14.00 uur 

Di. 07-07-2020 

Continurooster tot 

14.00 uur 

Wo. 08-07-2020 

Gekke haren en 

onesie dag! 

 

Afscheid juf Simone 

en meester Eric 

 

12.00 uur iedereen 

uit! 

 

Do. 09-07-2020 

Continurooster tot 

14.00 uur 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 10-07-2020 

12.00 uur iedereen 

uit!  

 

SCHOOLTIJDEN VOLGENDE WEEK 

GEWIJZIGD! LET OP! 

CONTINUROOSTER!!!!  

ZELF LUNCH MEENEMEN! 

Maandag 08.30 - 14.00 uur 

Dinsdag 08.30 - 14.00 uur 

Woensdag 08.30 - 12.00 uur 

Donderdag 08.30 - 14.00 uur 

Vrijdag 08.30 - 12.00 uur 
 

JARIGEN 

4 juli Piet Groep 3 

8 juli Evie Groep 8 

8 juli Fedde Groep 1/2A 

8 juli Meester Eric  

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

De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In 

de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 

3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen. De 

VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. De 

VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 

augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.  

 

SCHOOLTIJDEN 

Alle dagen starten de laatste week om 08.30 uur. De inloop voor alle groepen is 08.15 

uur tot 08.30 uur. De ingangen zijn dezelfde ingangen als de afgelopen weken. Alle 

leerlingen zijn uit om 14.00 uur. Het zal wat drukker zijn rondom de school. Houd 

afstand van elkaar, geef elkaar de ruimte! 

 

FEESTWEEK MAANDAG 

Het is vandaag wieltjes dag! Iedereen mag vandaag iets met wieltjes mee naar school nemen: 

skeelers, skates, step, waveboard etc. De kinderen krijgen vandaag iets lekkers en een pakje 

drinken, maar nemen zelf lunch mee. Doen jullie ook sportieve kleren aan, we gaan deze dag 

ook spelletjes doen in het park.  

FEESTWEEK DINSDAG 

Vandaag staat er een creatieve activiteit op het programma. Voor groep 1 t/m 6 zijn alle 

materialen op school, de kinderen uit groep 7 en 8 mogen zelf gereedschap meenemen. Denk 

hierbij aan een beitel, hamer of vijl. Het moet geschikt zijn om gasbeton mee te kunnen 

bewerken. 

Ook zal het eiergooi kampioenschap weer plaatsvinden. Dit is anders dan andere jaren, er is 

nu een competitie per groep. Vanwege de huidige richtlijnen, kunnen we de groepen niet 

mengen en kan er geen publiek bij aanwezig zijn.   

De kinderen krijgen vandaag iets lekkers en wat te drinken, maar nemen zelf lunch mee.  

FEESTWEEK WOENSDAG 

Iedereen mag met gekke haren of een leuke onesie op school komen! Neem ook een grote tas 

mee voor al je spullen die mee naar huis mogen! 12.00 uur zijn alle leerlingen uit. Deze dag 

zullen alle leerlingen ook afscheid nemen van juf Simone en meester Eric. Voor een ijskoud 

tussendoortje wordt gezorgd.  

FEESTWEEK DONDERDAG 

Vandaag gaan we ons helemaal uitleven, we gaan sportieve- en teamspelletjes doen op het 

grasveld achter de school. Ook gaan we het schoolplein opleuken, we maken krijttekeningen 

zodat het schoolplein er feestelijk uitziet. Natuurlijk krijgen de kinderen ook iets lekkers 

maar moeten ze zelf voor hun lunch zorgen. 

FEESTWEEK VRIJDAG 

Alle groepen sluiten zelf af in de klas. Van groep 8 zal afscheid genomen worden in de 

Theaterkerk. De ouders van groep 8 hebben hier informatie over ontvangen. Om 12.00 uur 

start de zomervakantie voor alle groepen! 

MUSICAL GROEP 8 

Op dit moment heeft groep 8 al 2 keer de musical gespeeld, en hoe! Alle leerlingen van school 

hebben vanmiddag meegekeken in de klas via de live stream. Vanavond treedt groep 8 voor de 

laatste keer op voor alle ouders van de groep, spannend!  
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LEERLINGENRAAD 

Punten uit de leerlingenraadsvergadering van 25 juni 2020: 

* De man die bij school is gesignaleerd kwam ter sprake. De leerlingen zijn bijgepraat. 

Ditzelfde verhaal is vorige week al met alle ouders gedeeld. 

* Vanuit groep 4 een sterke wens voor meer speelactiviteiten op het plein..... nog heel even 

geduld. 

* Slot voetbalkooi maken, deur gaat nu steeds open --> Eric is bijgepraat door Thijne en 

Famke. 

* Rand muurtje bij glijbaan markeren --> Eric is bijgepraat door Thijne en Famke. 

* Dakplaten in groep 4 en 5 vervangen --> Eric graag z.s.m. oppakken. 

* Maximaal 4 leerlingen op het plateau bij de glijbaan, graag herhalen. Opmerking vanuit groep 

5.  

* Het net over de zandbak moet strakker worden gespannen, katten kunnen er nu gewoon bij 

--> Kleuterjuffen. 

* Lamp buitenklas vervangen --> Eric. 

* De fietsenstalling is weer erg vol. Komende 2 weken: Ma/Di groep 8, wo/do/vr Max en Isa. 

Laatste week groep 8. 

* Bij ziek zijn echt thuis blijven, er komen toch leerlingen in diverse klassen met klachten. 

* Eric graag ballen van het dak halen. 

* Thijne en Famke gaan alle klassen even rond om een voorstel te doen voor de ballen op het 

plein.  

* Schooljaar 2020-2021 een rooster voor alle klassen met de data van de leerlingenraad. 

 

AFSCHEID GROEP 8 

Op donderdag 9 juli vindt het grote afscheid van groep 8 plaats. Omdat dit jaar de klassen 

niet bij het afscheid op vrijdagochtend aanwezig kunnen zijn, lijkt het ons leuk dit op een 

andere manier plaats te laten vinden. 

 

Groep 8 zal donderdagavond om 20:15 uur vanaf sportpark Ressen met een stoet auto’s door 

het dorp naar De Borgwal rijden. Het lijkt ons leuk dat er zoveel mogelijk ouders/ opa’s/ 

oma’s/ vrienden en natuurlijk (oud)leerlingen langs de weg staan om ‘onze sterren’ in De 

Borgwal Parade toe te juichen (op gepaste 1,5 meter van elkaar). Langs de route staan 

verkeersregelaars met speciale/gele hesjes om het verkeer in goede banen te leiden. 

 

De route is: Ressensestraat, Vossenhol, Teselaar, Dorpsstraat, Loostraat, Herckenrathweg, 

Karstraat en Deellaan. 

 

De stoet eindigt rond 20:45 uur op de Deellaan (ter hoogte van de Hoplaan). Op een speciale 

Kiss&Ride plaats stappen de ‘Borgwal-sterren van 2020’ uit en lopen zij het laatste stukje 

naar school waar ze op de rode loper als VIP’s worden onthaald. 

 

Groetjes, de ouderwerkgroep afscheid groep 8 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 9 juli 2020. 
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