
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 11, 2020-2021 

We waren er al bang voor…. Wat ontzettend balen dat wij nog niet open mogen, maar het is 

niet anders. We blijven roeien met de riemen die we hebben. Dit vraagt een hoop van de 

leerlingen, van jullie als ouders en van ons als school. Laten we er met ons allen het beste van 

maken! 

Voor alle duidelijkheid: Scholen blijven gesloten tot en met 7 februari 2021! Mocht het 

onderzoek naar de overdraagbaarheid/ziektebeeld bij leerlingen rondom de Britse variant 

positiever uitpakken dan dat nu wordt gedacht, dan zou er kunnen worden besloten dat 

scholen 25 januari 2021 weer open gaan! Dit wordt later bekend gemaakt. 

Mochten er bij jullie als ouders of bij jullie kinderen signalen zijn van het coronavirus, dan 

willen wij dat graag horen. Alle informatie daarover graag centraal naar juf Christine 

c.vanmullem@delinge.nl  

 

Wij willen u in deze tijd vragen de mail en de groepsapp van school nog beter in de gaten te 

houden. 

 

Leerlingen kunnen wekelijks hun werk ophalen. Hierover worden jullie door de leerkrachten 

geïnformeerd. Denk hierbij wel aan het volgende: neem of geef een grote, stevige tas mee, 

wacht buiten de nooddeur of het raam van het lokaal, houd afstand van elkaar! 

 

Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben kunnen zij, wanneer er echt niets anders te 

organiseren is, gebruik maken van de noodopvang gedurende de schooltijden. Dit alleen op de 

tijden dat beide ouders ook echt buitenshuis werken. Wanneer 1 van de ouders thuis 

is/werkt vragen wij jullie dringend zelf opvang te verzorgen. Moeten jullie toch gebruik 

maken van de noodopvang? Mail naar juf Christine c.vanmullem@delinge.nl. Gedurende de 

noodopvang is de TSO gewoon open. De TSO medewerkers zullen tussen de middag met de 

leerlingen eten. Geef de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang een lunchpakketje 

mee. 

 

Wanneer leerlingen of huisgenoten klachten hebben, dan blijft de leerling thuis. Als er 

huisgenoten een corona test aangevraagd hebben of wachten op een testuitslag, blijven de 
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AGENDA… 

Ma. 18-01-2021  

SCHOOL DICHT 

Di. 19-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

Wo. 20-01-2021 

SCHOOL DICHT 

Regelluwe dag, 

thuiswerkdag, 

leerkrachten niet 

bereikbaar voor hulp 

Do. 21-01-2021 

SCHOOL DICHT 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 22-01-2021 

SCHOOL DICHT 

VERLENGING LOCKDOWN 

ORGANISATIE KOMENDE WEEK/WEKEN 

NOODOPVANG 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl
mailto:c.vanmullem@delinge.nl


leerlingen thuis. Als een leerling tijdens de noodopvang klachten krijgt, moet de leerling 

direct naar huis. Houdt hier rekening mee! 

 

LET OP: tijdens de noodopvang krijgen de kinderen de gelegenheid om aan hun weektaak te 

werken. Zij moeten dus zorgen dat ze voor die dagen alle spullen meenemen. De kinderen 

krijgen geen les, zij doen, net als de leerlingen die thuis zijn, mee in de online instructies, 

spreekuren, kringen etc.  

 

Wanneer leerlingen thuis geen gebruik kunnen maken van een device, is er de mogelijkheid om 

een device van school te lenen. Mocht dit nodig zijn, dan kunnen jullie juf Daniëlle mailen → 

d.neijenhuis@delinge.nl De Chromebooks kunnen door een ouder worden opgehaald. Dit gaat 

op afspraak. Er wordt een overeenkomst getekend waarvan een kopie meegaat met jullie naar 

huis. Gezinnen die 3 leerlingen van De Borgwal thuis hebben, kunnen een extra chromebook 

aanvragen. 

Mochten leerlingen vragen hebben over de stof waar zij na hulp van thuis echt niet uitkomen, 

dan kan de leerkracht worden gemaild of kan er worden ingeschreven op de spreekuur 

formulieren die in Classroom hangen. Geef bij een mailtje aan op welk nummer jullie dan te 

bereiken zijn. De leerkracht neemt dan contact op. 

Wat kunnen jullie eventueel zelf thuis doen met de leerlingen? 

Verdere ideeën voor thuisleren zullen wij via de groepsapps en/of classroom delen. Let op: de 

groepsapp is geen discussieplatform. Graag voor kennisgeving aannemen en niet reageren! 

 

Er vindt op dit moment overleg plaats tussen de VO scholen en de basisscholen in de regio. 

Zodra er nieuws is hoe er wordt omgegaan met de adviezen van de basisscholen en het 

inschrijven bij de VO scholen, dan wordt dit gecommuniceerd met de ouders en de leerlingen 

van groep 8. 
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CHROMEBOOKS 

VRAAG OP TIJD HULP 

WAT KUNNEN JULLIE NAAST DE WEEKTAAK NOG THUIS DOEN 

Groepen 1-2 

● Prentenboeken voorlezen. Vragen stellen over het verhaal. 

● Gezelschapsspelletjes spelen; memory, kleurentoren, boomgaard, enzovoort. 

● ‘Koekeloere’ en/of ‘Huisje boompje beestje’ kijken. 

● ‘Flexi-Muiswerk’. 

● Squla. 

Groep 3-4-5 

● Lezen; van strip tot informatieboek, van krant tot leesboek.  

● Groep 3 letters flitsen.  

● Thuis op ‘Flexi-Muiswerk’ (groep 3 ook Bijtje Zoem). 

● Gezelschapsspelletjes; Yahtzee, Rummikub, Monopoly, Ganzenbord, enzovoort. 

● Groep 4-5 tafels oefenen. 

●  

Groep 6-7-8 

● Lezen; van strip tot informatieboek, van krant tot leesboek. 

● Thuis op ‘Flexi-Muiswerk’. 

● Gezelschapsspelletjes; Monopoly, Catan, Rummikub, enzovoort.  

● Verhalen schrijven; brief, strip, gedicht, enzovoort. 

● Jeugdjournaal en Klokhuis kijken. 

●  

ADVIESGESPREKKEN GROEP 8 

mailto:d.neijenhuis@delinge.nl


 

De winterrapporten worden 2 weken later meegegeven. Alle leerlingen ontvangen op 

donderdag 25 februari 2021 hun winterrapport. 

 

De gesprekken n.a.v. het winterrapport worden verzet naar de week van 1 maart 2021. Over 

de invulling en de planning hiervan volgt nog informatie. 

 

 

Januari 2021 

16 Pleun Groep 7 

16 Noud Groep 2B 

17 Isabel Groep 4 

20 Hugo Groep 5 

21 Sil Groep 8 

22 Amy Groep 6 

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

 

Rosalie uit groep 5 is grote zus geworden van broertje Teddy. Van harte gefeliciteerd! Wij 

wensen jullie allemaal een heel fijne tijd samen. 

 

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?  

 

Wij bekijken wanneer de leerlingen weer fysiek naar school mogen per groep welke relevante 

methode gebonden toetsen wij nog afnemen. Landelijk wordt er gekeken hoe scholen om 

kunnen gaan met de M-toetsen van Cito. Hierover zijn wij met alle andere scholen in de regio 

in overleg. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij dit communiceren. 

 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 21 januari 2021.   
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WINTERRAPPORTEN 

(DRIEHOEKS)GESPREKKEN N.A.V. HET WINTERRAPPORT 

JARIGEN 

BABYNIEUWS  

WEBSITE 

(CITO) TOETSEN 

VOLGENDE INFOBRIEF 


