
Infobrief nummer 16, 2020-2021
AGENDA…

Ma. 29-03-2021 Di. 30-03-2021

Potje

Verkeersexamen

Groep 7

Wo. 31-03-2021

Verjaardag juf Rie in

groep 5

Do. 01-04-2021

Thijs

ouderschapsverlof

Stijn in groep 7.

Vr. 02-04-2021

Paasviering, alle

leerlingen om

12.00 uur uit.

Groep 1 is van

harte welkom!

Ma. 05-04-2021

2e paasdag, alle

leerlingen vrij

Di. 06-04-2021

Potje

Juf Annelies in

groep 1-2B

Wo. 07-04-2021 Do. 08-04-2021

Nieuwe infobrief

komt uit

Meester Stijn in

groep 1-2B

Vr. 09-04-2021

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Aanvulling beleid groepsquarantaine;

● Pasen, herhaling;

● Leerlingenraad;

● Klasbord;

● Subsidiegelden;

● Even voorstellen, meester Sam.

AANVULLING BELEID GROEPSQUARANTAINE

2 weken geleden kregen wij voor het eerst te maken met een positief geteste leerling. Ons

uitgezette beleid van februari 2021 hebben wij geëvalueerd en hier hebben wij een aanvulling

op gemaakt. Dit staat beschreven in de bijlage.

JARIGEN

MAART

28 Indy Groep 1A

28 Hugo Groep 3

29 Mees M Groep 8

29 Bas Groep 6

29 Juf Rie Groep 5

30 Bart Groep 6

APRIL

1 Melua Groep 7

5 Jenne Groep 8

7 Fenne Groep 7

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

Twee weken geleden zijn de reminders voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage eruit

gegaan. De activiteiten die de OR organiseert voor de leerlingen (o.a. Sinterklaas, kerst,

carnaval, Pasen, feestweek) worden hiervan bekostigd. Denkt u er nog aan om de vrijwillige

ouderbijdrage te betalen.

PASEN, HERHALING

We vieren vrijdag 2 april Pasen op De Borgwal. De inloop is op deze dag hetzelfde als anders:

8.15-8.30 Achternamen beginnend A-M           8.30-8.45 Achternamen beginnend N-Z

De uitloop is als volgt:

11.30-11.45 Achternaam A-M 11.45-12.00 Achternaam  N-Z

We beginnen om kwart voor 9 in de klassen met een ontbijt, ieder kind wordt verzocht thuis

voor 2 april een bordje te versieren voor een ander kind uit dezelfde groep. Het bordje

wordt ruim van tevoren door school aangeleverd, op 26 maart.  In de groepen wordt geregeld

voor wie uw kind een bordje maakt. Het bordje wordt 2 april weer mee naar school genomen.

Het ontbijt wordt verzorgd door school. Dit blijft allemaal in de eigen bubbel. Zoals bekend is

het de bedoeling dat kinderen met een allergie voor hun eigen ontbijt zorgen. Na de pauze is

er in de klassen een activiteit.

U wordt vriendelijk verzocht uw kind(eren) woensdag 31 maart 2021 alvast beker en

bestek mee te geven. Groep 1 is ook (facultatief) uitgenodigd voor 2 april, geef dit wel even

door aan de groepsleerkracht!  Alle kinderen zijn om 12 uur uit.

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

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

eerste pagina?

PILOT KLASBORD EVALUATIE

In infobrief 7 hebben wij jullie geïnformeerd over ‘Klasbord’. Klasbord is een veilige en

beschermde omgeving die helemaal ontwikkeld is voor gebruik in het onderwijs. Als leerkracht

heb je met Klasbord volledig de touwtjes in handen. De leerkracht bepaalt wie de klas kan

volgen en welke berichten er op Klasbord worden geplaatst. Per bericht geeft de leerkracht

aan wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast kan de leerkracht met Klasbord ook vragen stellen

aan de ouders.

Inmiddels zijn 6 van de 8 groepen gestart. In deze 6 groepen hebben alle leerlingen

toestemming gekregen van hun ouders om deel te mogen nemen. Wij zijn heel benieuwd hoe

jullie Klasbord ervaren. Via parnassys komt er in de loop van volgende week een link naar de

enquête.

VERLOF MEESTER THIJS

Zoals jullie weten verwachten meester Thijs en zijn vriendin Denise in mei hun 2e kindje

Meester Thijs zal hiervoor zijn ouderschapsverlof opnemen. Het ouderschapsverlof zal

worden vervuld door meester Stijn.
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DALTON

Vorige week hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een klassenvergadering gehad. Met

deze punten zijn de vertegenwoordigers van de leerlingenraad aan de slag gegaan tijdens

de leerlingenraadsvergadering. Hieronder de punten die besproken zijn en de acties die

moeten worden ondernomen:

* De groepen ervaren de lessen op het plein rondom bewegen met meester Sam als heel

positief.

* Er komen de komende week meer materialen voor op het plein, verrassing!

Wat? Actie Wie?

Groep 7 geeft aan dat er veel spellen incompleet

zijn uit de keuzekast. Zij geven aan geen spellen in

hun nis/klas te hebben nu de keuzekast niet

gebruikt kan worden. De andere groepen

herkennen dat niet. Rinske en Davin brengen de

kapotte spullen naar kantoor. Indien er inderdaad

spullen kapot of incompleet zijn, gaan deze weg.

Leerlingen moeten zelf ook zuinig zijn op al het

materiaal. Regelmatig vindt Erna onderdelen van

spellen in de nissen en op de grond van de klas.

Kapotte of incomplete

spullen verzamelen op

kantoor.

Rinske en Davin

Alle groepen moeten van het lint op het plein

afblijven, dan blijft het langer netjes.

Nieuw lint spannen

maandag 22/3.

Vincent

Groep 4 mist plafondplaten. Plafondplaten aanvullen. Vincent

De spiraal bij de glijbaan mist steeds meer verf.

Dit komt omdat je erop mag klimmen en iedereen

zand onder de schoenen heeft. Dit werkt als

schuurpapier. We gaan kijken wat er mogelijk is in

de zomervakantie om het nieuwe schooljaar weer

fris te laten starten met geverfde spullen.

Spiraal opnieuw in de

verf.

Christine

Groep 4 wil graag grotere fietsen om te gebruiken

voor tijdens de pauze. Hier is het plein te klein

voor.

Geen. -

Groep 6 wil graag warm water op het toilet. Dit

mag niet i.v.m. de veiligheid.

Geen. -

@Vincent graag nogmaals kijken naar het hek bij

de zandbak. Leerlingenraad loopt even mee.

Hek (paal) bij zandbak

herstellen.

Vincent (Wanneer

het weer beter

is, pakt hij dit op)
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Lize en Luuk (groep 6) zorgen ervoor dat de

glijbaan elke dag droog is bij de start van de dag.

Glijbaan droog maken. Lize en Luuk

De plastic prullenbak van groep 5 is weer weg.

Iemand deze gezien?

Melden als hij gevonden

is.

Team

De paardentuigjes van plastic zijn niet fijn. De

kleuters hebben ook geen leren tuigjes meer.

Nieuwe tuigjes

bestellen.

Christine (al

gedaan).

Groep 5 houdt zich slecht aan de afspraken

rondom het plateau van de glijbaan.

Bespreken/herhalen van

de afspraken.

Demi en Rie

De wifi in de nissen is niet goed, de lessen van juf

Noortje zijn hierdoor soms slecht te volgen.

Contact opnemen met

Prowise of Patrick.

Gerda en Vincent

Groep 8 heeft Vincent gevraagd wekelijks de

ballen van het dak te halen.

Ballen van het dak halen Vincent

In alle klassen herhalen dat niemand over het hek

klimt.

Bespreken Team

De sommenbal uit groep 4 is in de vijver gekomen,

nu stinkt deze. Tip van de leerlingenraad --> niet

mee voetballen maar gebruiken waar deze voor is

bedoeld.

Bespreken Demi en Anne

DigiD AANVRAGEN

Stel dat jullie je kind laten testen, hier misschien een tip:

Om snel online de uitslag van een corona test in te kunnen zien, is het noodzakelijk dat er voor

het kind een DigiD is aangevraagd. De meeste (jonge) kinderen hebben nog geen DigiD en het

kan na de aanvraag enkele dagen duren voordat deze binnen is. In Mijn DigiD is de uitslag

namelijk al te zien voordat de GGD belt met de uitslag.

SUBSIDIEGELDEN

In de vorige infobrief hebben wij al een deel van onze invulling van de subsidiegelden

aangegeven. Voor de overige subsidiegelden hebben wij ook een invulling gevonden. Wij

hebben Sam Tai-Tin-Woei kunnen aanstellen als onderwijsassistent bij ons op De Borgwal.

Meester Sam is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig. Meester Sam zal voor

alle klassen de pauze sport verzorgen, op woensdagen zal hij een deel van de gymlessen

overnemen en hij zal in de klassen kleine groepjes leerlingen begeleiden. Meester Sam stelt

zich hieronder voor. Wil je meester Sam bereiken: s.tai-tin-woei@delinge.nl
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EVEN VOORSTELLEN…… SAM TAI-TIN-WOEI

Mijn naam is Sam Tai-Tin-Woei, 23 jaar en woon in Driel. Ik heb

mijn mbo niveau 4 diploma voor sport en bewegen behaald aan

het CIOS in Arnhem.

Ik houd van de zon, lekker eten en goede muziek. In mijn vrije

tijd speel ik het liefst een potje squash, loop ik een rondje hard,

sta ik in de keuken of ben ik creatief bezig.

Vanaf 1 april 2021 ben ik werkzaam op basisschool De Borgwal,

waar ik verantwoordelijk ben voor het stukje sport en bewegen.

Denk hierbij aan de buiten gymlessen en de sportieve

activiteiten tijdens de pauzes en tussen schoolse opvang.

Daarnaast ga ik ook bezig met onderwijsassistent gerelateerde werkzaamheden.

Ook ben ik al een tijd werkzaam bij SportBSO Bemmel. Daardoor ben ik al een hele hoop

bekende gezichtjes tegen gekomen en in de afgelopen tijd al super fijn ontvangen door

leerlingen en collega’s!

Ik heb er heel veel zin in en kijk enorm uit om te mogen beginnen!

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 april 2021.
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