
Infobrief nummer 24, 2020-2021
AGENDA…

ZOMERVAKANTIE

t/m zondag 29 augustus
Ma. 30-08-2021

Eerste schooldag

Di. 31-08-2021

Potje

Wo. 01-09-2021

Geen gym!!!

Do. 02-09-2021

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 03-09-2021

Verjaardag juf

Gerda en juf

Christine in groep

8

BEDANKT

De Borgwal werkt al lang en prettig

samen met de ouders van de kinderen

op school. Ook dit jaar werd er veel

van jullie als ouders gevraagd door de

hele thuiswerk periode. We kijken

terug op een bijzondere periode

waarin we veel hebben samengewerkt

met jullie. Wij willen als school hier

nogmaals onze dank en bewondering

over uitspreken. Al die ouders die

steeds weer opnieuw klaar staan om

samen met het team ervoor te zorgen

dat er van alles kan gebeuren en zelfs

extra kan gebeuren. Namens de

kinderen en het team van De Borgwal:

HARTELIJK DANK VOOR JULLIE

INZET! Zonder jullie hulp zijn we nergens!

Groetjes, team De Borgwal
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JARIGEN

JULI

18 Finn Groep 4

20 Liselotte Groep 1B

21 Marijn Groep 1A

21 Juf Karen Groep 6

22 Isa Groep 4

24 Kyan Groep 3

24 Luuk Groep 6

24 Juf Gerda Groep 8

26 Amber Groep 5

29 Stijn Groep 1A

30 Rowin Groep 3

AUGUSTUS

1 Juf Christine Groep 8

5 Pepijn Groep 6

5 Daphne Groep 4

5 Mrika Groep 3

6 Marthe Groep 1B

7 Jesse Groep 1A

7 Anisa Groep 3

11 Maartje Groep 6

11 Yaro Groep 7

15 Olivier Groep 4

15 Mila Groep 5

17 Juul Groep 3

19 Sebas Groep 3

25 Winsten Groep 7

29 Louise Groep 7

NIEUWE SCHOOLJAAR!

30 Wout Groep 3

31 Jayley Groep 8

31 Annefleur Groep 6

SEPTEMBER

1 Yesse Groep 4

2 Arianne Groep 4

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

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Aimée (Groep 1b), Dries (Groep 1a), Myla (Groep 1a),

Matthijs (Groep 1b), Fedde (Groep 1b), Zoë (Groep 1b), Siem

(Groep 3), Lars (volgend schooljaar groep 8) en Julian (volgend

schooljaar groep 6), van harte welkom heten op De Borgwal! Wij

wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op

school!

AFSCHEID VAN LEERLINGEN

Tegen het einde van het schooljaar nemen wij afscheid van een

aantal leerlingen. Jurre uit groep 5 gaat verhuizen naar Malden. Wij

wensen jou daar heel veel plezier!

En natuurlijk gaat groep 8 gaat ons verlaten….. Wij nemen dus

afscheid van: Aniek, Coen, Dilaz, Dion, Eefje, Erika, Fenna, Finn, Isis,
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Jack, Jenne, Juan, Kaiden, Karlijn, Lars, Linn, Madelon, Maximiliaan, Mees, Mees, Pjotr,

Romée, Scott, Sil, Suzanne, Thom, Thomas, Tom en Yara! Wij wensen jullie allemaal

ontzettend veel plezier en succes op jullie nieuwe school! Maak er wat moois van!

DALTON

Wat is het schooljaar voorbij gevlogen. Hierbij een overzicht van de Dalton zaken die

afgelopen jaar de revue hebben gepasseerd.

- Groep 3 heeft geleerd hoe je zelf kunt nakijken.

- Groep 3 heeft leren plannen (klein stukje op de weektaak).

- Groep 4 is van een halve naar een hele weektaak overgegaan en kan nu voor een hele

week plannen.

- In groep 5 t/m 8 wordt dit steeds verder uitgebreid.

- Groep 8 heeft lege plekken op de weektaak die leerlingen zelf al mogen invullen met

zinvolle leeractiviteiten voor het betreffende vak.

- De Daltonpijlers zijn onder de loep gelegd en worden in samenwerking met Taaluilen

nog verder uitgewerkt en uitgediept.

- Juf Demi heeft de Daltonopleiding succesvol afgerond.

- Juf Anne heeft het eerste jaar van haar opleiding tot Daltoncoördinator succesvol

afgerond.

Voor komend schooljaar staat het doelgericht werken en eigenaarschap op de planning. Welke

doelen moeten worden behaald en hoe ga ik dat doen? Kinderen hierover laten meedenken

(Waar sta ik nu, en waar wil ik naartoe?). Door de kinderen meer eigenaar te maken van wat ze

op school kunnen leren, hopen we nog meer betrokkenheid en intrinsieke motivatie te

ontwikkelen.

Mooie plannen, maar eerst genieten van een welverdiende vakantie!

Groet, Anne

OR

Het schooljaar is alweer ten einde en wat voor een jaar. Een schooljaar met weer nieuwe

beperkingen en nieuwe maatregelen.

We hebben met z'n allen geprobeerd er het beste van te maken. En naar ons idee is dat best

goed gelukt. Ondanks alles hebben we toch leuke momenten en activiteiten met elkaar kunnen

beleven. Via deze weg bedanken wij dan ook het team van school voor hun gezamenlijke inzet

hiervoor. Maar ook niet te vergeten de leerlingen en jullie als ouders. Bedankt! Laten we

hopen dat we volgend jaar weer een 'normaal' schooljaar kunnen hebben. Met heeeeeeeel veel

leuke activiteiten en momenten samen.

We nemen dit jaar afscheid van een aantal OR leden: Marieke, Melinda, Monique en Marlene

bedankt voor al jullie inzet binnen de ouderraad!

De voorzitters taak zal worden overgenomen door Karin (moeder Isis groep 5 en Mika groep

1b).

Volgend jaar verwelkomen we ook een aantal nieuwe OR leden: Wieteke (moeder Bram groep 4

en Luuk groep 6), Charmaine (moeder Shantino groep 5 en Shanya groep 7), Henriette

(moeder Hugo groep 5) en Monique (Yaro groep 7, Miley groep 6 en Liva groep 1a). Via deze

weg een warm welkom en heel veel plezier en succes bij de ouderraad!
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Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie en tot volgende schooljaar!

Groetjes de Ouderraad

MR BLIKT TERUG OP 2020-2021

Het schooljaar 2020-2021 is alweer bijna afgelopen. De Medezeggenschapsraad van De

Borgwal neemt na dit schooljaar afscheid van ouderlid Mark Berndsen, die na drie jaar deel

uit te hebben gemaakt van de MR, na de zomervakantie vervangen wordt door Klaas Jan

Schuurs. De MR dankt Mark voor zijn inzet en enthousiasme de afgelopen jaren. Komend

schooljaar bestaat de MR uit Anne Willemsen-Ririhena, Thijs Rasing, Karen Hendriks, Youri

Schamp, Klaas Jan Schuurs en Dana Flohr.

Terugkijkend op dit schooljaar heeft de MR negen keer vergaderd en gesproken over allerlei

onderwerpen die school (-beleid) betreffen. Dit varieerde van informatie over het nieuwe

schoolmeubilair en meedenken over Corona-maatregelen tot en met geïnformeerd worden over

de ontwikkeling van schoolplannen voor het wegwerken van leerachterstanden. Na de

zomervakantie wordt de terugblik op schooljaar 2020-2021 vastgelegd in het MR jaarverslag,

dat in september zijn afronding vindt en op de schoolwebsite wordt gepubliceerd.

Begin juli heeft de Medezeggenschapsraad ouders en verzorgers gevraagd naar hoe zij

geïnformeerd en betrokken wil worden bij school. Heb je de MR-vragenlijst nog niet ingevuld,

dan nodigen wij je uit om dit alsnog te doen via de volgende link

https://forms.gle/cfvVjqQR3aq5JBXE6. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts enkele

minuten tijd in beslag. De MR verneemt graag jouw mening.

Meer informatie over het MR-onderzoek vind je in de mail van de MR van 1 juli jongstleden.

Tijdens de zomer wordt het MR-onderzoek afgerond en na de vakantie zullen de resultaten

bekend worden gemaakt. Eind augustus is ook het nieuwe vergaderschema van de MR bekend.

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neem dan contact op met de MR via

het algemene e-mailadres: mrdeborgwal@delinge.nl.

LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE

Het is een gegeven dat leerlingen in de zomervakantie een stuk minder lezen. Het opgebouwde

leesniveau gaat bij velen achteruit. Wij hebben getracht iets leuks te bedenken voor alle

leerlingen! Via de groepsapps zal voor groep 3 t/m 8 een verhaal worden verstuurd over de

klas zelf. Steeds wanneer er een nieuw hoofdstuk verschijnt zullen we deze doorsturen. In de

bijlage bij de infobrief staat een leesbingo voor alle leerlingen. Wellicht kunnen jullie thuis

afspreken dat als er een rij af is of de hele kaart vol is dat de leerlingen een ijsje krijgen,

een ijsje gaat halen, mogen kiezen wat ze gaan eten etc. etc. Succes!

OPROEP TSO KRACHTEN

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar TSO medewerkers. Lijkt het je leuk om op

maandag, dinsdag en/of donderdag tussen 11.45 uur en 13.15 uur met de leerlingen een

broodje te eten en lekker buiten te spelen, mail dan naar Marielle Arends →
tsoborgwal@delinge.nl
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DOMPER

Wie had dat nou kunnen bedenken… Na een fantastische musical vorige week in De

Theaterkerk, heeft groep 8 de laatste dagen van het schooljaar in quarantaine door moeten

brengen. Geen afscheid van hen zoals wij dat altijd doen. Een ongelooflijke tegenvaller voor

alle leerlingen en de juffen. Maar, samen met alle ouders van groep 8 gaan wij dit vanavond

online goedmaken en komen we in de laatste week van de zomervakantie bij elkaar om de

basisschoolperiode op een mooie manier af te sluiten.

Omdat wij ontzettend trots zijn op al die kanjers uit groep 8, hierbij de link naar de

avondvoorstelling van de musical. Deze zal nog enige tijd actief blijven. Veel plezier!

Uitvoering avond: https://youtu.be/_X2IQ5qoncM

STUDIEDAGEN

Zoals eerder aangegeven zouden wij de studiedagen voor komend schooljaar nog

communiceren. Op genoemde dagen zijn de leerlingen vrij. Na het berekenen van alle uren zijn

wij op de volgende studiedagen gekomen:

Woensdag 6 oktober 2021

Maandag 6 december 2021

Woensdag 2 februari 2022

Donderdag 14 april 2022

Vrijdag 15 april 2022

Vrijdagmiddag 24 juni 2022

Maandag 27 juni 2022

GYMROOSTER

Ook komend schooljaar zullen wij op woensdagochtend sporthal De Bongerd gebruiken voor de

gymlessen van de groepen 3 tot en met 8. Voor de groepen 6, 7 en 8 betekent dit dat zij

direct om half negen zullen gaan gymmen. Wij willen de ouders van deze leerlingen vragen de

kinderen vanaf 08.15 uur bij sporthal De Bongerd af te zetten of ervoor te zorgen dat de

leerlingen daar zelfstandig naar toe komen. De leerkrachten van deze groepen zullen vanaf
08.15 uur aanwezig zijn, zodat u bij meerdere kinderen eerst de kinderen bij De Bongerd af

kunt zetten en daarna nog op tijd bij De Borgwal aanwezig kunt zijn. Na afloop van de gymles

fietsen deze groepen terug naar school. Zij hebben dus een fiets bij zich!

De groepen 3 en 4 gaan lopen vanaf school naar De Bongerd en kunnen daar om 12.00 uur

worden opgehaald. De juffen zullen daar blijven wachten tot iedereen weg is. Groep 5 gaat

met de fiets naar de gymles. Zij moeten dus op de fiets op school komen om half 9. De

gymles van groep 5 stopt om 12.15 uur. Daarna kleden de leerlingen zich om en kunnen zij

worden opgehaald. Wanneer ouders middels het toestemmingsformulier tekenen dat

leerlingen zelfstandig naar huis mogen fietsen is dat ook een optie.
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Gymtijden Dag Zaal

Groep 1/2 Donderdag De Vlinderboom De groepen 1/2 zullen net als

voorgaande jaren op

donderdagochtend gymmen in

de sporthal van De Vlinderboom.

Groep 6/7/8 Woensdag

08.30 – 10.00

De Bongerd Graag afzetten met fiets of

zelf laten gaan naar Sporthal

De Bongerd. Vanaf 08.15 uur is

de leerkracht op locatie

aanwezig.

Groep 3/4 Woensdag

10.30-12.00

De Bongerd De leerlingen lopen met de

leerkrachten naar De Bongerd,

zij zijn daar om 12.00 uur uit.

Groep 5 10.45 – 12.15

uur

De Bongerd De leerlingen moeten met de

fiets naar school komen. Zij

fietsen met de leerkracht naar

De Bongerd en zijn daar om

12.15 uur uit.

VAKANTIE

En dan is het morgen om 12.00 uur zomervakantie…. Wat is het het jaar ongelooflijk snel

gegaan! Wij hopen dat jullie allemaal gaan genieten de komende 6 weken. Pas goed op jezelf en

elkaar! Wij zien jullie graag weer allemaal op maandag 30 augustus 2021! Fijne vakantie!

Team Daltonbasisschool De Borgwal

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 september 2021.
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