
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 2, 2020-2021 
AGENDA… 

Ma. 14-09-2020 

Christine afwezig, 

MT 2-daagse, 

Gerda in groep 8 

 

Di. 15-09-2020 

Christine afwezig, 

MT- 2-daagse 

 

Potje 

 

Wo. 16-09-2020 

 

Do. 17-09-2020 

Meester Stijn in 

groep 7 

 

Vr. 18-09-2020 

 

Ma. 21-09-2020 

Startgesprekken 

Di. 22-09-2020 

Potje 

 

Startgesprekken 

Wo. 23-09-2020 

Studiedag regelluwe 

school 

 

Thuiswerkdag voor 

de leerlingen 

 

12.00 uur start 

Kinderpostzegelactie 

groep 8! 

Do. 24-09-2020 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Startgesprekken 

Vr. 25-09-2020 

Startgesprekken 

 

JARIGEN 

12 september  Meester Vincent 

13 september Joep Groep 7 

13 september  Juf Annelies Groep 1/2 

15 september Jinne Groep 1/2B 

17 september Feline Groep 6 

17 september Tom Groep 8 

23 september Jolie Groep 1/2B  

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD! 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Juul Berndsen en Renesmee Wilting ( 1A) van harte welkom heten op De Borgwal! 

Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! ! 

BABYNIEUWS 

Yara uit groep 8 is de grote zus geworden van Mila! Monique, Patrick, Lynn, Lucas en Yara: 

gefeliciteerd met deze nieuwe wereldburger! Veel geluk en gezondheid samen! 

OR 

Woensdagavond 9 september heeft de OR samen met het team vergaderd. Voor alle 

activiteiten die dit jaar gaan plaatsvinden zijn de eerste acties uitgezet. Een zinvolle avond! 
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DALTON 

De afgelopen dagen zijn we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig geweest met de verkiezingen 

voor de leerlingenraad van dit schooljaar. Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je 

hebben om in de leerlingenraad te komen? Dit zijn onderwerpen waar de kandidaten 

(leerlingen geven zichzelf op) over na gaan denken. Zij vullen thuis een formulier in. De 

leerlingen presenteren zichzelf aan de hand van dit formulier in de eigen groep en vervolgens 

wordt er gestemd op 2 geschikte kandidaten.  

     

Hier zie je 2 leerlingen die zichzelf presenteren voor de groep. 

Waarom hebben wij een leerlingenraad?  

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit 

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We 

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. Door het oprichten van een 

leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en 

meedenken over schoolse zaken. Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is, 

dit alles om de kwaliteit van De Borgwal te bevorderen. Wanneer de leerlingenraad heeft 

vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. In infobrief 3 zal staan welke 

leerlingen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. 

KLASSENOUDERS 

Alle groepen zijn weer voorzien van klassenouders, super fijn! 

Groep 1/2A  Louanne, moeder van Indy 

Groep 1/2B  Hiske, moeder van Pieter 

Harmke, moeder van Marthe 

Groep 3  Loes, moeder Daan en Roos  

Groep 4  Claudia, moeder van Keano 

Sabine, moeder van Anne 

2 
Infobrief schooljaar 2020-2021 



Groep 5  Charmaine, moeder van Shantino 

Judith, moeder van Evi V 

Lydia, moeder van Annefleur 

Groep 6  Monique, moeder van Miley 

Liesbeth, moeder van Nora 

Groep 7  Claudia, moeder van Jayley 

Charmaine, moeder van Shanya 

Groep 8  Marieke, moeder van Karlijn 

Marit, moeder van Coen 

 

BIEBOUDERS 

De groepen die graag boeken van de bieb lenen zijn ook weer voorzien van biebouders. Veel 

leesplezier gewenst! 

Groep 1/2A  Monique, moeder van Liva 

Froukje, moeder van Juul 

Groep 1/2B  Denise, moeder van Olivier 

Bika, moeder van Toska 

Groep 3  Emmie, moeder van Saar 

Groep 4  Sabine, moeder van Anne 

Ellen, moeder van Isa 

Debby, moeder van Floortje 

Jenny, moeder van Jaydey 

Cecilia, moeder van Jan 

Groep 6  Marjolein, moeder van Isa 

Rolf, vader van Pepijn (reserve) 

Groep 7  Jenny, moeder van Aivey 

Willeke, moeder van Louise 

 

RAPPORTEN 

Wij missen nog een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis hebben 

liggen, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter?! Reminder: denkt u aan het stukje 

invullen ‘Wat vinden ouders?’ Alvast bedankt!  

STARTGESPREKKEN, HERHALING 

In de week van maandag 21 t/m vrijdag 25 september staan de startgesprekken weer 

gepland. Wij zijn als leerkrachten heel benieuwd hoe de leerlingen de eerste weken van dit 

schooljaar hebben ervaren. Deze gesprekken zijn dus puur over het welbevinden van de 

leerlingen. Resultaten zullen niet worden besproken. De startgesprekken vinden fysiek plaats, 

op 1,5 meter afstand van elkaar. Mocht een online gesprek gewenst zijn, dan horen wij het 

graag. Het rooster voor de startgesprekken ontvangen jullie uiterlijk 11 september. 
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JAARKALENDER 

De laatste activiteiten worden ingevuld in de jaarkalender. U ontvangt deze zo snel mogelijk. 

Alle vakanties en de studiedagen staan vermeld op onze website en hebben in de infobrieven 

gestaan. 

WEBSITE 

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, wordt 

wekelijks voorzien van nieuwtjes! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze website  

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

In de eerste infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij 

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij 

verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat 

gepest wordt, een mailtje te sturen naar borgwal@delinge.nl.  

Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg 

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders erachter komen dat hun kind ergens mee zit. 

Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

·         Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? 

Met wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk? 

·         Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen 

elkaar? Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit 

de klas meespelen? 

·         Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij 

maakt?  

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te 

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt. 

BERICHT VAN SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK 

Wist u dat? 

In Nederland 86.000 kinderen per jaar te horen krijgen dat hun ouders gaan scheiden? 1 op 

de 3 kinderen de scheiding ervaart als een vechtscheiding? 

Een ervaring waarvan u hoopt dat uw kind dit niet hoeft mee te maken. Een scheiding kan 

ingewikkeld zijn en er komt veel bij kijken. De schoolmaatschappelijk werker kijkt graag met 

u mee en leert u te kijken door de ogen van uw kind, waardoor de gevolgen van een scheiding 

voor uw kind beperkt worden.  Naast deze hulp kunt u bij schoolmaatschappelijk werk ook 

terecht voor praktische vragen rondom de scheiding; bijvoorbeeld over het ouderschapsplan, 

financiën en woonruimte. De schoolmaatschappelijk werker is bereikbaar via telefoonnummer: 

06-46727749 of via de intern begeleider. 

RADBOUD UNIVERSITEIT, WETENSCHAPSKNOOPPUNT 

Ook dit jaar gaan de groepen 6, 7 en 8 weer samenwerken met het Radboud Science Team. 

Wij zijn dit schooljaar gekoppeld aan het onderzoek van Maroeska Rovers, Niels van 

Heerbeek en Machteld van Egmond.  
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Vrijdag 4 september zijn Sil, Finn, Romée en Suzanne uit groep 8 naar de universiteit geweest 

om het videoportret op te nemen dat zal wordt getoond tijdens de uitreiking van de Radboud 

Science Awards. 

 

‘We hebben Maroeska Rovers, Niels van Heerbeek en hun collega´s geïnterviewd over hun 

onderzoek van het neustussenschot. We mochten zelf ook met een kleine camera filmen, dat 

vonden we erg leuk. We gingen ook een intro en outro maken dat was leuk acteren. Toen we 

naar de binnenplaats gingen waar we de intro gingen opnemen gingen we door de kelders, 

waar ze met allemaal elektrische stepjes reden’.  

Woensdag 16 september is de uitreiking van de Radboud Science Awards. Hier zullen 4 

andere leerlingen uit groep 8 bij aanwezig zijn. Zodra het videoportret beschikbaar is, zullen 

wij deze met jullie delen.  

23 SEPTEMBER 2020, THUISWERKDAG VOOR DE LEERLINGEN 

Op 23 september staat onze eerste regelluwe dag van het schooljaar gepland. Deze dag is een 

thuiswerkdag voor de leerlingen. Wij zullen zorgen voor werk dat zij zelfstandig thuis kunnen 

maken.  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 24 september 2020. 
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