
Infobrief nummer 21, 2020-2021
AGENDA…

Ma. 21-06-2021

Studiedag, alle

leerlingen vrij!

Di. 22-06-2021

Potje

Wo. 23-06-2021

Zoom meeting voor

vragen rondom VR-bril

project, 20.00 -

20.30 uur

Formatie wordt

bekend gemaakt

Do. 24-06-2021

Zomerrapport mee

naar huis

Meester Thijs in

groep 7

Vr. 25-06-2021

Leerlingenraads-

vergadering

Meester Stijn in

groep 7

Ma. 28-06-2021

Deze week

facultatieve

Driehoeksgesprek

ken

Di. 29-06-2021

Potje

Wo. 30-06-2021

Juffendag in groep 4

Groep 1

pakket materialen

mee

Do. 01-07-2021

Nieuwe infobrief

komt uit

Meester Stijn in

groep 7

Vr. 02-07-2021

Opnamedag

project VR-bril

Meester Stijn in

groep 7

Groep 2

pakket materialen

mee

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Formatie 2021-2022;

● Geslaagd;

● VR-bril project;

● Materialen schoonmaken groep 1/2;

● Verjaardagen juf Ria, Annelies, Wendy, Anne en Demi en meester Stijn.

FORMATIE 2021-2022

Woensdag 23 juni maken alle scholen van De Linge hun formatie bekend. Middels een brief

zullen jullie dan van ons horen welke leerkracht in welke groep staat volgend schooljaar.

JARIGEN

JUNI

23 Joni Groep 6

24 Daan Groep 3

24 Roos Groep 3

25 Thomas Groep 8

25 Zoey Groep 1/2B

26 Saar Groep 4

30 Olivia Groep 7

30 Juf Demi Groep 4&5

JULI

1 Suzanne Groep 8

2 Davin Groep 7

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

1
Infobrief schooljaar 2020-2021 ‘Samen de beste versie van jezelf’



MR

Zoals jullie in de mail hebben kunnen lezen, hebben we een nieuw MR ouderlid; Klaas Jan

Schuurs, door jullie als ouders gekozen. Klaas Jan zal, aftredend ouderlid, Mark Berndsen

vervangen na de zomervakantie.

Wij willen Klaas Jan van harte welkom heten en Susan Brouwers nogmaals hartelijk danken

voor haar kandidaatschap.

DALTON → GESLAAGD 1

GESLAAGD!!

Vandaag geen Dalton item van de school, maar de mededeling dat ik (juf Anne) het eerste

blok/jaar van de opleiding tot daltoncoördinator succesvol heb afgerond.

GESLAAGD 2

Juf Demi heeft dit schooljaar haar Daltonopleiding afgerond, ook zij is nu

een gecertificeerde Daltonleerkracht!

GEFELICITEERD!

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?

KAMP GROEP 8

Op 7, 8 en 9 juni is groep 8 op kamp geweest in

Oosterbeek. 3 dagen lang hebben wij met een super

weertje genoten van elkaar als klas en hebben wij een

hoop lol beleefd. Vooral tijdens het nachtelijke spel:

Levend Cluedo! Alle ouders die ons op wat voor wijze

hebben geholpen: heel erg bedankt!
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LINGEWAARD DOET

Het bedrag van ons eerste initiatief van ‘ Lingewaard doet’  was al heel snel gerealiseerd,

geweldig! Zoals jullie hebben kunnen zien zijn de eerste items daarvan al op het schoolplein

aangebracht. In de loop van deze weken volgt er meer, na de zomervakantie pakken we de

rest op!

VR-BRIL PROJECT

In de infobrief van 23 november hebben we al gemeld dat het Behavioural Science Institute

(BSI) van de Radboud Universiteit een app ontwikkelt waarin kinderen met gebruik van Virtual
Reality hun spreekbeurt kunnen oefenen. Op die manier kan spreekangst bij kinderen

verminderd of zelfs voorkomen worden. Dat heeft dan weer positieve gevolgen voor de rest

van hun leven.

Als geheugenopfrisser hier nog eens het youtube filmpje voor een korte impressie over het

doel van de app: https://youtu.be/bZzOzVZpjvM

Voor deze app moeten opnamen van alle klassen met de kinderen als publiek worden gemaakt.

Als school werken wij graag mee aan dit project en hebben we uiteraard jullie ondersteuning

en toestemming als ouders nodig. Inmiddels hebben we een datum voor de opnames: vrijdag, 2

juli 2021. De kinderen krijgen aankomende week een toestemmingsformulier mee, waarop

jullie kunnen aangeven of jullie wel of geen toestemming voor deelname van je kind aan dit

project willen geven. Ook staat er op het formulier wat er precies gaat gebeuren en wat er

van jullie en de kinderen wordt gevraagd. Mochten jullie hier nog vragen over hebben, de

onderzoekers organiseren een inloop-ouderavond via Zoom op woensdag, 23 juni van 20.00 –

20.30 uur

https://radbouduniversity.zoom.us/j/87836957295?pwd=U0JiSFlDVUQ5bU1vQTl5SFZkVVNBdz09

(Meeting ID: 878 3695 7295 - Passcode: 185618).

Graag ontvangen we de toestemmingsformulieren ondertekend terug vóór 29 juni 2021.
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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!!

JUFFENDAG GROEP 1-2

Dinsdag 6 juli vieren wij (juf Annelies, juf Ria en juf Wendy) samen onze verjaardagen! In de

ochtend zal het dus feest zijn! Wij zullen zorgen voor een lekker tussendoortje, dus ze

hoeven die dag geen fruit/drinken mee te nemen. De kinderen die overblijven moeten wel

gewoon hun lunch meenemen.

JUFFENDAG GROEP 4

Woensdag 30 juni vieren wij (juf Demi en juf Anne) samen onze verjaardagen! We beginnen

de ochtend in de klas met spelletjes en zullen daarna nog wat gezelligs gaan doen.

Voor wat te drinken en een tussendoortje wordt gezorgd.

VERJAARDAG MEESTER STIJN

Vrijdag 9 juli viert meester Stijn zijn verjaardag in groep 7.

De kinderen volgen die dag een workshop grafisch vormgeven en we zullen de dag gezellig

afsluiten met een bingo. Voor wat te drinken en een tussendoortje wordt gezorgd. Kinderen

die tussen de middag overblijven moeten wel gewoon hun lunch meenemen.

REMINDER GROEP 1/2 MATERIALEN SCHOONMAKEN

Voor het schoonmaken van de materialen kiezen we ervoor om alle kinderen een pakket met

materialen mee te geven om thuis schoon te maken.

Op woensdag 30 juni krijgen de kinderen van groep 1 een pakket, voorzien van naam, mee. Dit

staat buiten op een bank voor u klaar.

Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen van groep 2 een pakket mee. Dit staat ook buiten klaar.

Als uw kind die dag naar de BSO gaat dan kunt u met ons een ander moment afspreken.

We zien de materialen graag na het weekend weer terug. Alvast bedankt voor uw hulp!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 1 juli 2021.
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