
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 8, 2020-2021 

 

● Corona; 

● Dalton → een afgekleurde weektaak;  

● Kerst 2020 op De Borgwal; 

● Studiedag 3 december 2020. 

 

DECEMBER 

15  Keano  Groep 4 

24 Fiep Groep 2A 

27 Isis Groep 5 

29 Sam Groep 6 

JANUARI 

4 Daniek Groep 6 

8 Karlijn Groep 8 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! 

GEFELICITEERD! 
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AGENDA… 

Ma. 14-12-2020 

 

 

Di. 15-12-2020 

Potje 

 

 

 

Wo. 16-12-2020 

Groep 8 naar de 

minilessen op OBC 

Bemmel, geen gym 

voor groep 8. 

Do. 17-12-2020 

Voorstelling in de 

ochtend gr 1-4/5-8 

 

Alle groepen 14.00 

uur uit 

 

18.00 - 19.30 uur 

Gala avond 

Brengen tussen 

17.45-18.00 uur. 

Ophalen tussen 

19.15 - 19.45 

uur. 

Vr. 18-12-2020 

12.00 uur vakantie 

 

KERSTVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2021 

Ma. 04-01-2021  

 

Di. 05-01-2021 

Potje 

 

Christine afwezig, 

MT 

 

Juf Demi afwezig, 

Juf Rie in groep 5. 

 

 

Wo. 06-01-2021 

 

Do. 07-01-2021 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Juf Demi afwezig, 

Meester Stijn in 

groep 4 

 

Vr. 08-01-2021 

 

Juf Demi afwezig, 

Juf Anne in groep 
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HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

JARIGEN 



 

‘We zijn er allang klaar mee, maar het coronavirus is nog steeds niet klaar met ons’. Wij willen 

jullie, wellicht ten overvloede, nog steeds vragen om bij het wegbrengen en ophalen van de 

leerlingen afstand te houden van en tot elkaar. Wij beseffen ons terdege dat we behoorlijk 

wat van jullie vragen, maar wij zien dat het soms bij de kant van de vijver echt lastig is om 

afstand te houden met alle fietsers en alle leerlingen die weggebracht worden. ‘Alleen samen 

krijgen we het coronavirus eronder!’ Laten we met z’n allen scherp blijven en elkaar de ruimte 

geven. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

Vrijdag 11 december krijgen de kinderen een afgekleurde weektaak mee naar huis. Het is de 

bedoeling dat jullie hier thuis met je kind over in gesprek gaan. Je zou bijvoorbeeld vragen 

kunnen stellen als: 

- Vertel eens wat ik allemaal kan zien op deze weektaak... 

- Waarom heb je voor deze planning gekozen? 

- Is het gelukt deze planning aan te houden? (Waarom wel of niet?) 

- Ben je tegen moeilijkheden aangelopen? 

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of toch anders? 

- etc. 

We hopen jullie, maar vooral de kinderen, hiermee inzicht te geven in hoe ze dingen 

aanpakken, of dit juiste keuzes zijn en of er eventueel. aanpassingen gedaan kunnen worden in 

de manier van aanpak.  

We wensen jullie veel plezier en hopelijk wat meer inzicht in waar we op school mee bezig 

zijn. 

Nogmaals informatie over de invulling van de kerstviering op De Borgwal. Dit jaar gaan we de 

kerstviering op 17 december invullen met een voorstelling en een gezellige gala avond in de 

groepen. 

 

De voorstelling zal onder schooltijd op 17 december gehouden worden. De gala avond zal 

plaatsvinden op donderdagavond 17 december. Er zal een film gekeken worden en ook zullen 

er gezellige spelletjes gedaan worden. Er zijn versnaperingen en drinken, deze zijn corona 

proof. Het is leuk als de kinderen in sjieke kleding komen, dit hoeft echter niet. 

 

Belangrijk om te weten: 

Er is 17 december een continurooster tot 14.00 uur voor alle groepen. Alle kinderen blijven 

over in hun eigen klas en nemen hiervoor eigen eten en drinken mee. De gala avond vindt 

plaats tussen 18.00 uur - 19.30 uur. De kinderen  kunnen vanaf 17.45 uur gebracht 

worden en kunnen tussen 19.15 en 19.45 uur worden opgehaald. 

 

Wij hopen op een gezellige dag. 

De kerstwerkgroep   
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CORONA 

DALTON 

KERST 2020 DE BORGWAL 



 

 

Voor de kerstvakantie moeten we helaas afscheid nemen van Jan (groep 4) en Willemijn 

(groep 3). Zij verhuizen naar Nijmegen en zullen na de kerstvakantie starten op basisschool 

Klein Heyendaal in Nijmegen. Ook Lizzy uit groep 2B gaat ons verlaten, zij start na de 

vakantie op een andere basisschool in Bemmel. Wij wensen hen heel veel plezier en geluk toe.  

Elke dinsdag komt er in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind 

Pascaline in Burkina Faso. Informatie over haar hangt in alle klassen. Alle leerlingen zijn vrij 

om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland 

kind Pascaline uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand november was 

€42,35.  

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<< 

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 

toch alle berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de 

eerste pagina?  

 

Donderdag 3 december heeft het team van De Borgwal aan verschillende onderwerpen 

gewerkt. In de ochtend is er door het hele team een ICT cursus gevolgd, met betrekking tot 

het werken met Prowise Presenter. Dit is een softwareprogramma voor het digibord en kan 

ook ingezet worden bij het gebruik van de All In One computers. Een deskundige van Prowise 

heeft ons laten kennis maken met diverse (nieuwe) mogelijkheden, onder andere tools 

waarmee leerlingen samen kunnen oefenen.  

 

In de middag is er voor de onderbouw een studiemiddag van ‘Sil op school’ geweest en hebben 

de andere groepen gewerkt aan het vormgeven van het onderwijs voor na de kerstvakantie.  

 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 januari 2021.   
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AFSCHEID VAN LEERLINGEN 

POTJE 

WEBSITE 

STUDIEDAG 3 DECEMBER 2020 

VOLGENDE INFOBRIEF 


