
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 13, 2020-2021 

 

* Opening scholen * Trots op jullie* Regelluwe dagen 8 februari, 9 maart, 

28 april * Luizen * Leerlingenraad * Chromebooks * Verkeersouders*  

 

Het is een feit, volgende week mogen we weer open. Hoe dat er allemaal uit gaat zien voor ons 

op De Borgwal is op dit moment nog niet helder. Wij zullen de organisatie hiervoor duidelijk 

uitwerken en zullen hier dit weekend over communiceren. Hierin zullen we ook de eventuele 

carnavalsviering meenemen.   

 

Bijna een jaar geleden werden we geconfronteerd met de eerste scholen sluiting in de 

Nederlandse geschiedenis. Waar wij allemaal hadden gehoopt dat dit ook meteen de laatste 

zou zijn, bleek dit in december niet het geval. We werden wederom geconfronteerd met het 

sluiten van de scholen en het overgaan op online onderwijs. Voor iedereen (leerlingen, ouders 

en leerkrachten) betekende dat opnieuw een grote omschakeling met de nodige flexibiliteit. 

Nu het einde in zicht is kunnen wij jullie alleen maar een heel groot compliment geven, wat 

heeft iedereen het weer ontzettend goed gedaan! Wat zijn wij trots op alle leerlingen! Vanuit 

vorig jaar hadden we natuurlijk allemaal al meer kennis en vaardigheden met de digitale lessen 

en ook deze keer is dit weer enorm gegroeid. Een vaardigheid voor het leven! Wij hebben met 

z’n allen weer een enorme veerkracht laten zien. Dankjewel daarvoor!  

 

Team Daltonbasisschool De Borgwal 
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AGENDA… 

Ma. 08-02-2021  

Regelluwe dag, alle 

leerlingen vrij 

Di. 09-02-2021 

Potje 

 

 

 

 

 

 

Wo. 10-02-2021 

Geen gym voor de 

groepen 3 t/m 8! 

Wij verwachten alle 

leerlingen gewoon op 

De Borgwal! 

 

 

Do. 11-02-2021 

Geen gym voor de 

groepen 1-2 

 

 

Vr. 12-02-2021 

12.00 uur vakantie 

CARNAVALSVAKANTIE  

TOT EN MET ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 
Ma. 22-02-2021  

 

Di. 23-02-2021 

Potje 

 

 

Wo. 24-02-2021 

 

 

Do. 25-02-2021 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Winterrapport mee  

 

Vr. 26-02-2021 

Afgekleurde 

weektaak mee naar 

huis 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

WE MOGEN WEER OPEN 

TROTS OP JULLIE! 



 

Een heel slechte timing, daar zijn wij ons terdege van bewust, maar zoals wij in december 

2020 al hebben gecommuniceerd zal onze regelluwe dag van maandag 8 februari 2021 

doorgaan.  

 

Toen in december duidelijk werd dat er een lockdown zou volgen in januari van 2 weken, 

hebben wij direct gekeken naar de regelluwe dagen die gepland stonden in januari en februari. 

Alle afspraken die wij deze dagen al gepland hadden, waren niet meer te verzetten. Ook toen 

de lockdown verlengd werd hebben wij getracht de planning voor maandag 8 februari aan te 

passen.  

 

Maandag 8 februari 2021 worden er in de hele school kasten ingebouwd. De hele dag zijn er 

werknemers van EromesMarko bezig op De Borgwal. Dit hebben wij juist gepland op een dag 

dat er geen kinderen zouden zijn. De kasten konden door de planning bij EromesMarko niet 

eerder en ook niet meer later worden geleverd. Uitermate vervelend gezien de start van de 

scholen na de lockdown, maar wij hopen met deze uitleg dat het nog een stukje duidelijker 

wordt. 

 

De studiedagen van dinsdag 9 maart en woensdag 28 april 2021 wordt geschrapt. De 

afspraken die wij deze studiedag gepland hadden staan hebben wij kunnen verzetten naar 

woensdagmiddagen. Dinsdag 9 maart en woensdag 28 april verwachten wij alle leerlingen 

gewoon op school. 

 

FEBRUARI 2021 

6 Madelon  Groep 8 

8 Esmée Groep 6 

9  Kristie Groep 3 

11 Lola Groep 5 

11 Juf Ria Groep 1/2A 

12 Boaz Groep3 

13 Abdurrehman Groep 4  

14 Fenna Groep 8 

14 Willemijn Groep 5 

15 Yente Groep 5 

19 Toska Groep 2B 

20 Loïs Groep 6 

21 Gijs Groep 3 

25 Nora Groep 2B 

25 Dion Groep 8 

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

 

Volgende week gaan de reminders voor de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage 

mee met de leerlingen. 

Alle leerlingen komen volgende week weer naar school. Het zou fijn zijn als alle leerlingen 

thuis al gecontroleerd zijn op hoofdluizen. Mochten jullie deze tegenkomen, dan graag de 

behandeling starten. 
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REGELLUWE DAG 8 FEBRUARI 2021 

STUDIEDAGEN 9 MAART EN 28 APRIL 2021 WORDEN GESCHRAPT 

JARIGEN 

OR 

LUIZEN 



 

 

Dinsdag 26 januari hebben de leden van de leerlingenraad online met elkaar en juf Christine 

vergaderd. De volgende punten zijn besproken. 
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DALTON 

Zijn er punten voor de leerlingenraad uit de klassen? 

Groep 4  Geen. 

Groep 5  Graag een diner op school, omdat het kerstdiner niet doorging. 

→ Een diner op school kan en mag niet door de corona maatregelen. Maar als alle 

leerlingen straks weer naar school gaan, gaan we er alles aan doen om een leuke activiteit 

te bedenken om dit te vieren. Bijvoorbeeld een ‘Weer naar school-gala’  

Groep 6  Geen 

Groep 7  Klassenvergadering gehouden online, hier zijn geen punten uitgekomen. 

Groep 8  Wanneer komt het twisterveld van Praatjuf terug? → Het is nu te koud om dit op de 

grond te drukken, wanneer het weer warmer wordt, wordt dit hersteld. 

Algemeen  Meester Vincent heeft alle klusjes gedaan die eerder besproken waren (voetbalkooi, 

zandbak). 

Hoe gaat het online onderwijs? Hebben jullie tips? 

Groep 4  Het gaat goed.  

Tip: zet je achtergrond uit, als dat aanstaat zie je iemand heel slecht. Ook als je een 

wisbordje of schriftje laat zien. 

Groep 5  Het gaat goed. 

Tip: Zorg voor goede wifi, dit valt soms uit op school of bij kinderen thuis.  

Groep 6  Het gaat goed. 

Tip: Soms missen leerlingen gesprekken, omdat ze de tijd vergeten of niet goed opletten. 

Alles op een briefje schrijven helpt. Het is slim om je geluid uit te zetten als je met heel 

veel bent. Chatten is niet fijn, dan komt er steeds iets in beeld. 

Groep 7  Het gaat goed. 

Tip: camera’s aan en geluid uit als je online bent. Het is fijn als je je klasgenoten wel kunt 

zien, zeker omdat je elkaar nu zo mist, dat voorkomt eenzaamheid.  

Groep 8  Het gaat goed. 

Tip: Het is heel handig als de juffen of meesters dingen presenteren door hun scherm te 

delen. Gelukkig gebeurt dit in alle klassen. 



Leuk om te zien en horen dat onze leerlingen een mening hebben over hoe de online lessen 

(zijn) verlopen en wat nog anders/beter kan. We zijn ontzettend trots op hoe alle kinderen de 

online lessen hebben gevolgd en thuis bezig zijn geweest. Het woord “achterstand” wordt veel 

genoemd, maar er zijn ook heel veel nieuwe en andere kwaliteiten van kinderen ontwikkeld 

zoals; 

★ ICT skills van zowel kinderen, ouders, als leerkrachten; 

★ Klokkijken om op tijd aanwezig te zijn in de online les; 

★ Downloaden van wandelapps; 

★ Dierentuinen die gebouwd zijn voor de Beebots; 

★ Een hele website die is gebouwd door 3 jongens uit groep 8; 

★ Voorleeskwartiertjes die zijn ingesteld; 

★ Huishoudelijke taken die werden verdeeld; 

★ Knikkerbanen die door het hele huis heen werden gebouwd; 

★ Samenwerkingen die in gang zijn gezet....  

Laten we ook dit soort mooie ontwikkelingen niet uit het oog verliezen in deze rare tijd! 

 

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? 

 

Het thuiswerken zit erop en gelukkig mogen we weer allemaal naar school! Graag ontvangen wij 

de Chromebooks op vrijdag 5 februari (tussen 13:00 en 15:00) of maandag 8 februari (tot 

15:00). Lever het chromebook in bij de nooddeur van groep 6. Daar zal een ontvangstbewijs 

klaarliggen dat u mag ondertekenen. Graag van te voren even contact opnemen met juf 

Daniëlle (d.neijenhuis@delinge.nl) om een tijd te plannen, zodat er zoveel mogelijk rekening 

gehouden kan worden met de maatregelen omtrent het COVID-19. 
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WEBSITE 

CHROMEBOOKS 



 

Voor de verkeersdag op donderdag 1 juli 2021 zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen 

helpen bij verschillende activiteiten op het schoolplein. Denk hierbij aan het uitzetten van een 

parcours en/of het begeleiden van kleine groepjes kinderen.  

 

Stuur een mailtje naar juf Daniëlle of meester Stijn voor meer informatie. Alvast bedankt! 

Juf Daniëlle: d.neijenhuis@delinge.nl  

Meester Stijn: s.maresch@delinge.nl  

 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 25 februari 2021.   
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GEZOCHT: VERKEERSOUDERS 

VOLGENDE INFOBRIEF 

mailto:d.neijenhuis@delinge.nl
mailto:s.maresch@delinge.nl

