
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Infobrief nummer 10, 2020-2021 

 

 

 

En toen waren we weer dicht…… Wat een abrupt einde van het jaar. Dit hadden wij niet zien 

aankomen en dit hadden wij absoluut niet zo gewild. We hebben er allemaal mee te dealen. 

Alle thuiswerk pakketten voor na de kerstvakantie zijn opgehaald. Iedereen kan aan de slag 

op 4 januari. Houd samen met jullie kinderen de ‘Online classrooms’ goed in de gaten! Via deze 

weg wordt er veel gecommuniceerd naar en met de kinderen. Wij wensen jullie ondanks alles, 

hele sfeervolle dagen, pas goed op elkaar, stay safe! 

 

Liefs,  

Team De Borgwal 

 

De 2 weken na de kerstvakantie zullen wij noodopvang bieden. Noodopvang is opvang, geen 

les! Daarom nogmaals het dringende verzoek om jullie kind alleen te brengen voor de uren 

waarop echt noodopvang nodig is. Dit geldt alleen als de ouders werkzaam zijn in de 

zogenaamde cruciale beroepen en jullie echt niets anders kunnen regelen. Wij merken nu dat 

de noodopvang het dubbele aantal leerlingen betreft in vergelijking met de eerste lockdown. 

Hoe voller de noodopvang, hoe lastiger het is voor ons als leerkrachten om online lessen te 

verzorgen. Hebben jullie opvang nodig --> Stuur een mail naar c.vanmullem@delinge.nl. 
 

Mochten jullie thuis tekeningen, brieven of knutsels maken voor mensen in isolatie, voor zieke 

mensen of voor mensen die werken in de zorg, dan kunnen jullie die op school afgeven wanneer 

jullie je werk komen ophalen. Wij verzamelen alles en geven dit aan onze contactpersonen 

mee. Iedereen is er erg blij mee! 
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AGENDA… 

KERSTVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 3 JANUARI 2021 

Ma. 04-01-2021  

SCHOOL DICHT 

Di. 05-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Juf Demi afwezig, 

Juf Rie in groep 5. 

 

 

Wo. 06-01-2021 

SCHOOL DICHT 

Do. 07-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Juf Demi afwezig, 

Meester Stijn in 

groep 4 

Vr. 08-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Juf Demi afwezig, 

Juf Anne in groep 

4 

WAT EEN ABRUPT EINDE VAN HET JAAR 

NOODOPVANG 

TEKENINGEN, BRIEVEN, KNUTSELS 



Op woensdag 20 januari, vrijdag 5 februari en maandag 8 februari staan er regelluwe dagen 

gepland. Op deze dagen hebben wij al geplande trainingen staan, deze konden niet meer 

worden afgezegd. De regelluwe dagen gaan dus gewoon door! 

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 €23,31.  

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

Na alle nare berichten over de sluiting van de scholing, ook een lichtpuntje! Al jarenlang 

hebben wij een goedlopende, intensieve samenwerking met logopediepraktijk Praatjuf.  Wij 

zijn blij jullie te kunnen melden dat wij vanaf januari nog meer gaan samenwerken.  

Vanuit Praatjuf komt juf Lizet weer terug bij De Borgwal. Zij wordt onze 

kwaliteitsmedewerker onderwijs. De expertise van Lizet wordt op deze wijze behouden voor 

De Borgwal en alle ingezette innovaties waar Lizet een belangrijk aandeel in heeft, krijgen 

ook doorgang met haar kennis en kunde. Wij zullen jullie middels de infobrief op de hoogte 

houden over alle ontwikkelingen. 

Juf Lizet, welkom terug! Praatjuf bedankt voor deze extra samenwerking! 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 januari 2021 
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GEPLANDE REGELLUWE DAGEN 

POTJE 

KWALITEITSMEDEWERKER ONDERWIJS 

VOLGENDE INFOBRIEF 


