
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infobrief   nummer   23,   2019-2020  
AGENDA…  
 

ZOMERVAKANTIE  
t/m   zondag   23   augustus  

 
Ma.   24-08-2020  
Eerste   schooldag  

Di.   25-08-2020  
Potje  

Wo.   26-08-2020  
Geen   gym!!!  
 

Do.   27-08-2020  
Nieuwe   infobrief  
gaat   uit  

Vr.   28-08-2020  
Verjaardag   juf  
Gerda   en   juf  
Christine   in   groep  
8  
 

 

PRAATJUF   BEDANKT!  
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JARIGEN  
11   juli Nora Groep   5  
12   juli Meester   Stijn Groep   7  
13   juli Miley Groep   5  
14   juli Willemijn Groep   1/2B  
16   juli Simon Groep   6  
16   juli Linn Groep   7  
16   juli Thijs Groep   3  
18   juli Finn Groep   3  
19   juli Finn Groep   8  
21   juli Juf   Karen Groep   6  
22   juli Isa Groep   3  
24   juli Kyan Groep   1/2B  
24   juli Luuk Groep   5  
24   juli Juf   Gerda Groep   8  
26   juli Amber Groep   4  
30   juli Rowin   Groep   1/2A  
1   augustus Juf   Christine Groep   8  
5   augustus Pepijn Groep   5  
5   augustus Daphne Groep   1/2A  
5   augustus Mrika Groep   1/2A  
7   augustus Anisa Groep   1/2A  
11   augustus Maartje Groep   5  
11   augustus Yaro Groep   6  
12   augustus Cecile Groep   8  
14   augustus Faye Groep   6  
15   augustus Olivier Groep   3  
15   augustus Mila Groep   4  
17   augustus Juul Groep   1/2A  
18   augustus Sam Groep   8  
19   augustus Sebas Groep   1/2B  
22   augustus Jake Groep   1/2A  
22   augustus Eva Groep   8  
25   augustus Winsten Groep   6  
Wij   wensen   jullie   allemaal   een   hele   fijne   verjaardag   toe!   GEFELICITEERD!  
 
BEDANKT  
De   Borgwal   werkt   al   lang   en   prettig   samen   met   de   ouders   van   de   kinderen   op   school.   Zeker   dit  
jaar   werd   er   veel   van   jullie   als   ouders   gevraagd   door   de   hele   thuiswerk   periode.   We   kijken  
terug   op   een   bijzondere   periode   waarin   we   veel   hebben   samengewerkt   met   jullie,   waarin   we  
veel   hebben   geleerd   over   onderwijs   op   afstand   en   waarin   we   vooral   hebben   ontdekt   dat   veel  
mogelijk   is.   Wij   willen   als   school   hier   nogmaals   onze   dank   en   bewondering   over   uitspreken.   Al  
die   ouders   die   steeds   weer   opnieuw   klaar   staan   om   samen   met   het   team   ervoor   te   zorgen   dat  
er   van   alles   kan   gebeuren   en   zelfs   extra   kan   gebeuren.   Namens   de   kinderen   en   het   team   van  
De   Borgwal:    HARTELIJK   DANK   VOOR   UW   INZET!    Zonder   uw   hulp   zijn   we   nergens!  
We   zijn   er   nog   niet   helemaal,   helaas   zijn   er   nog   steeds   maatregelen   nodig   waardoor   we   niet  
het   contact   met   jullie   hebben   zoals   we   dat   gewend   waren.   We   vertrouwen   erop   dat   jullie   ons  
weten   te   vinden   als   het   nodig   is   en   hopen   dat   we   snel   weer   terug   kunnen   naar   het   ‘oude’  
normaal.   

Groetjes,   team   De   Borgwal  
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NIEUWE   LEERLINGEN  
Wij   willen   Pepijn   (1A),   Zoey   (1B),   Lex   (1B),   Liselotte   (1B),   Marijn   (1A),   Stijn   (1A),   Jesse   (1A)  
en   Marthe   (1B)   van   harte   welkom   heten   op   De   Borgwal!   Wij   wensen   jullie   een   hele   gezellige   en  
leerzame   tijd   toe   bij   ons   op   school!   

AFSCHEID   VAN   LEERLINGEN  
Tegen   het   einde   van   het   schooljaar   nemen   wij   afscheid   van   een   aantal   leerlingen.   Jake   uit  
groep   2A   gaat   naar   een   andere   school.   Wij   wensen   jou   daar   heel   veel   plezier!   En   natuurlijk  
gaat   groep   8   gaat   ons   verlaten…..   Wij   nemen   dus   afscheid   van:   Cecile,   Rune,   Evie,   Zoie,   Daan,  
Lynn,   Sarai,   Jonas,   Finn,   Dinand,   Bente,   Laurens,   Thijne,   Marie-Fleur,   Eva,   Jolie,   Andreas,  
Isabella,   Luna,   Sam,   Fiene,   Sara,   Anouk,   Finn,   Sebastiaan,   Nadjero,   Tristan,   Jetze,   Sara,  
Eline,   Rosalie,   Famke   en   Sam!   Wij   wensen   jullie   allemaal   ontzettend   veel   plezier   en   succes   op  
jullie   nieuwe   school!   Maak   er   wat   moois   van!  

OR  
Het   schooljaar   is   nu   echt   voorbij,   maar   wat   een   rare   tijd   hebben   we   met   z'n   allen  
doorgemaakt.   Veel   activiteiten   konden   niet   doorgaan,   maar   wij   als   OR   zijn   erg   blij   dat   we   in  
de   laatste   weken   een   aantal   activiteiten   wel   hebben   kunnen   organiseren.   Denk   aan   de  
schoolfotograaf   en   activiteiten   in   de   feestweek.   Hetzij   aangepast.   

Als   OR   zijn   wij   de   leerlingen,   hun   ouders/verzorgers,   maar   bovenal   het   team   van   De   Borgwal  
erg   dankbaar   voor   al   jullie   inzet   en   flexibiliteit   in   dit   gekke   schooljaar.   

Dit   jaar   gaan   we   binnen   de   OR   afscheid   nemen   van   Barbara   van   Zweeden.   Barbara,   bedankt  
voor   al   jouw   jaren   inzet   voor   De   Borgwal!  

Wij   wensen   iedereen   een   hele   fijne   en   zonnige   vakantie   in   goede   gezondheid   toe.   Tot   volgend  
schooljaar!  

MR  
Mijn   dochter   Sara   gaat   volgend   jaar   naar   het   Montessori   College   in   Nijmegen.   Daarmee   houdt  
mijn   lidmaatschap   van   de   MR   na   2,5   jaar   op.   Januari   2018   heb   ik   zonder   tegenkandidaten  
mogen   toetreden   tot   de   MR   die   toen   nog   uit   2   ouders   en   2   leerkrachten   bestond.   In   de  
afgelopen   periode   hebben   we   diverse   onderwerpen   gehad   in   de   MR   waarvan   nieuwe   directeur,  
huisvesting,   samenwerking   met   de   stichting   en   regelluwe   dagen   de   belangrijkste   waren.   Mijn  
tijd   in   de   MR   heeft   mijn   betrokkenheid   bij   De   Borgwal   zeer   vergroot   en   veel   inzicht   gegeven  
in   wat   er   ‘achter   de   schermen’   van   een   basisschool   speelt.   Een   mooie   en   dankbare   tijd   sluit   ik  
hierbij   af   waarbij   ik   veel   heb   geleerd.   Mijn   belangrijkste   bijdrage   vind   ik   dat   de   MR   en   haar  
werkzaamheden   nu   meer   zichtbaar   zijn.   Ik   wens   mijn   andere   leden   van   de   MR   veel   plezier   en  
succes   vanaf   volgend   jaar.   Samen   met   Christine   zullen   ze   De   Borgwal   nog   beter   maken.  
Daarbij   speciaal   veel   succes   aan   mijn   vervanger   Youri   en   Simone   bij   haar   nieuwe  
werkomgeving.   

Groet,   Günther   Nijmeijer    
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AFSCHEID   SIMONE  
Lieve   allemaal,  

15   jaar   De   Borgwal,   wat   vliegt   de   tijd!   Het   lijkt   door   de   corona   allemaal   wel   in   een  
stroomversnelling   te   zijn   geraakt,   want   dan   was   nu   toch   echt   het   afscheid.   Jullie  
hartverwarmende   reacties,   cadeautjes,   mailtjes   en   oprechte   interesse   hebben   mij   geraakt   en  
gaf   me   een   bijzonder   gevoel.  

Ik   heb   me   al   die   jaren   met   zeer   veel   plezier   ingezet.   Ik   wil   jullie   allemaal   bedanken   voor   het  
vertrouwen,   de   mooie   momenten   en   voor   wie   jullie   zijn.   De   Borgwal   zit   in   mijn   hart.  

Ik   zal   De   Borgwal   op   afstand   blijven   volgen.   En   misschien   zie   ik   één   van   jullie   deze   zomer   wel  
in   het   mooie   Friesland!  

Fijne   vakantie   allemaal.   Tot   ziens!  

Lieve   groet,   Juf   Simone  

AFSCHEID   ERIC  
Bijna   mijn   laatste   werkdag   op   De   Borgwal.   Na   bijna   11   jaar   op   De   Borgwal   gewerkt   te   hebben   ,  
komt   een   eind   aan   dit   hoofdstuk.   Met   enorm   veel   plezier   kan   ik   dan   ook   terug   kijken.  

Als   facilitair/administratief   medewerker   (conciërge)   heb   ik   veel   mooie   herinneringen   aan   De  
Borgwal.   Veel   kinderen   zien   gaan   en   komen.   Lieve   collega's   die   gingen   en   ook   weer   kwamen.  

Ik   ga   verder   met   mijn   boek,   naar   een   volgend   hoofdstuk.   Die   wordt   gemaakt   in   Denemarken.  
Emigreren   naar   een   voor   mij   niet   onbekend   land   waar   de   ruimte   er   nog   is.   De   ruimte   die   ik  
persoonlijk   nodig   hebt.   En   de   ruimte   om   mijn   dromen   waar   te   maken.   Een   foodtruck   en  
eventueel   een   B&B   op   te   starten.   Mange   Tak,   bedankt   dat   ik   een   deel   van   de   geschiedenis  
mocht   zijn   van   De   Borgwal.   

En   wie   weet   tot   Vi   ses.   

Eric   Wolters  

GYMROOSTER  
Ook   komend   schooljaar   zullen   wij   op   woensdagochtend   sporthal   De   Bongerd   gebruiken   voor   de  
gymlessen   van   de   groepen   3   tot   en   met   8.   Voor   de   groepen   6,   7   en   8   betekent   dit   dat   zij  
direct   om   half   negen   zullen   gaan   gymmen.   Wij   willen   de   ouders   van   deze   leerlingen   vragen   de  
kinderen    vanaf   08.15   uur     bij   sporthal   De   Bongerd   af   te   zetten   of   ervoor   te   zorgen   dat   de  
leerlingen   daar   zelfstandig   naar   toe   komen.   De   leerkrachten   van   deze   groepen   zullen    vanaf  
08.15   uur    aanwezig   zijn,   zodat   u   bij   meerdere   kinderen   eerst   de   kinderen   bij   De   Bongerd   af  
kunt   zetten   en   daarna   nog   op   tijd   bij   De   Borgwal   aanwezig   kunt   zijn.   Na   afloop   van   de   gymles  
fietsen   deze   groepen    terug   naar   school.   Zij   hebben   dus    een   fiets    bij   zich!   

De   groepen   3   en   4   gaan   lopen   vanaf   school   naar   De   Bongerd   en   kunnen   daar   om   12.00   uur  
worden   opgehaald.   De   juffen   zullen   daar   blijven   wachten   tot   iedereen   weg   is.   Groep   5   gaat  
met   de   fiets    naar   de   gymles.   Zij   moeten   dus   op   de   fiets   op   school   komen   om   half   9.   De  
gymles   van   groep   5   stopt   om   12.15   uur.   Daarna   kleden   de   leerlingen   zich   om   en   kunnen   zij  
worden   opgehaald.   Wanneer   ouders   middels   het   toestemmingsformulier   tekenen   dat  
leerlingen   zelfstandig   naar   huis   mogen   fietsen   is   dat   ook   een   optie.    
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Gymtijden   Dag   Zaal  

Groep   1/2   Donderdag   De   Vlinderboom   De   groepen   1/2   zullen   net   als  
voorgaande   jaren   op  
donderdagochtend   gymmen   in  
de   sporthal   van   De   Vlinderboom.  

Groep   6/7/8   Woensdag  

08.30   –   10.00  

De   Bongerd   Graag   afzetten   met   fiets   of  
zelf   laten   gaan   naar   Sporthal  
De   Bongerd.   Vanaf   08.15   uur   is  
de   leerkracht   op   locatie  
aanwezig.   

Groep   3/4  

  

Woensdag  

10.30-12.00  

De   Bongerd   De   leerlingen   lopen   met   de  
leerkrachten   naar   De   Bongerd,  
zij   zijn   daar   om   12.00   uur   uit.  

Groep   5   10.45   –   12.15  
uur  

De   Bongerd   De   leerlingen   moeten   met   de  
fiets   naar   school   komen.   Zij  
fietsen   met   de   leerkracht   naar  
De   Bongerd   en   zijn   daar   om  
12.15   uur   uit.  

  

CADEAU   PRAATJUF  
‘Na   12   jaar   Borgwal   sluiten   wij   als   gezin   deze   bijzondere   en   heel   leerzame   periode   af.   Elise,  
Annabel   en   Laurens   hebben   een   heel   fijne   tijd   gehad,   waarin   ze   zich   goed   konden   ontwikkelen  
naar   de   personen   die   ze   nu   zijn.   Daarnaast   heeft   De   Borgwal   ook   een   bijzonder   plekje  
gekregen   in   het   Praatjuf   hart.   De   Borgwal   heeft   altijd   opengestaan   voor   nieuwe   ideeën   en  
ontwikkelingen   de   we   als   logopedie   praktijk   bedachten.   We   ervaren   de   samenwerking   tussen  
Praatjuf   en   De   Borgwal   als   zeer   dierbaar.   Ook   de   kinderen   van   De   Borgwal   dragen   hieraan   bij.  
Om   school   een   warm   hart   toe   te   dragen   wilden   we   iets   geven   wat   ook   bruikbaar   is   voor   de  
kinderen.   We   hopen   dat   de   lenigheid   en   flexibiliteit   hier   in   alle   hoedanigheid   bijdraagt   aan  
een   blijvende   fijne   samenwerking.   Met   een   lach   en   een   traan   nemen   we   zeker   nog   geen  
afscheid   van   elkaar!’  

Praatjuf,   bedankt   voor   de   prettige   samenwerking!   Wij   hopen   en   weten   dat   dit   niet   nu   stopt.  
Wij   zien   jullie   graag   volgend   jaar   terug   bij   ons   op   De   Borgwal  

VOLGENDE   INFOBRIEF  
De   volgende   infobrief   komt   uit   op   donderdag   27   augustus   2020.  

FIJNE   VAKANTIE!!!!  
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