
Infobrief nummer 22, 2021-2022
AGENDA…

ZOMERVAKANTIE

TOT EN MET ZONDAG 28 AUGUSTUS 2022
Ma. 29-08-2022

Juf Wendy afwezig

Juf Anne (LIO) in

groep 1/2B.

Meester Thijs

afwezig. Meester

Stijn in groep 7.

Di. 30-08-2022

Potje

Juf Wendy afwezig

Juf Anne (LIO) in

groep 1/2B

Wo. 31-08-2022

Deze week nog

geen gym!

Do. 01-09-2022

Cultuur Invasie dag!

Vr. 02-09-2022

Juf Gerda en juf

Christine vieren

hun verjaardag in

groep 8

Ma. 05-09-2022 Di. 06-09-2022

Potje

Wo. 07-09-2022 Do. 08-09-2022

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 09-09-2022

HIGHLIGHTS

● Nieuwe leerlingen;

● Afscheid van leerlingen;

● Woensdag gymdag;

● Lezen in de zomervakantie;

● MR;

● Leerlingenraad;

● OR;

● Herhaling vakantierooster en studiedagen!

DANKJEWEL!

De Borgwal werkt al lang en prettig samen

met de ouders van de kinderen op school. Ook

dit jaar is deze samenwerking weer super

gebleken! We kijken terug op een bijzonder

schooljaar waarin we gezamenlijk weer heel

veel mooie dingen hebben neergezet. Wij

willen als school hier nogmaals onze dank en

bewondering voor uitspreken. Al die ouders

die steeds weer opnieuw klaar staan om er

samen met het team voor te zorgen dat er

van alles, en zelfs heel veel 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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NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Solaine, Senne, Jesper, Robin, Zoë, Len, Laurens,

Noan, Sep (allemaal groep 1) en Tygo (groep 3) van harte

welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een heel

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. Mrika uit groep 4 en Toska uit groep 2B gaan

verhuizen naar Oss. Wij wensen jullie daar heel veel plezier!

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

afscheid van: Simon, Shanya, Melua, Lotte, Yaro, Louise, Iven,

Oliva, Lars, Jayley, Rinske, Ruben, Joep, Gedion, Ise, Brent,

Davin, Winsten, Pleun, Aivey, Sytske, Fenne, Rosa en Joep!

Wij wensen jullie allemaal ontzettend veel plezier en succes op

jullie nieuwe school! Maak er wat moois van en kom nog eens

langs om jullie verhalen te vertellen!

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Wij krijgen de laatste tijd veel aanmeldingen voor de komende schooljaren. Ontzettend fijn en

ook nodig om enkele groepen te kunnen blijven formeren. Wij willen graag voor de broertjes en

zusjes van onze huidige leerlingen een plek vrijhouden. Staan zij nog niet aangemeld bij ons,

dan willen wij jullie vragen dit te doen middels een aanmeldformulier. Deze zijn te downloaden

van onze website, maar uiteraard ook even te vragen bij de leerkrachten.

JARIGEN JULI

JULI

16 Simon Groep 8

16 Thijs Groep 5

18 Solaine Groep 1

18 Finn Groep 5

20 Liselotte Groep 2B

21 Marijn Groep 2A

21 Juf Karen Groep 6

22 Isa Groep 5

23 Vince Groep 5

24 Kyan Groep 4

24 Luuk Groep 7

24 Juf Gerda Groep 8

26 Amber Groep 6

29 Stijn Groep 2A

30 Rowin Groep 4

Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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JARIGEN AUGUSTUS, nieuw schooljaar

1 Dries Groep 3

1 Juf Christine Groep 8

5 Pepijn Groep 8

5 Daphne Groep 6

5 Mrika Groep 5

6 Marthe Groep 3

7 Jesse Groep 3

7 Anisa Groep 5

11 Maartje Groep 8

11 Aimée Groep 2B

13 Zoë Groep 2B

15 Olivier Groep 6

15 Mila Groep 7

17 Juul Groep 4

19 Sebas Groep 5

24 Myla Groep 2A

30 Wout Groep 4

31 Annefleur Groep 7

SEPTEMBER

1 Yesse Groep 5

2 Arianne Groep 5

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

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 daarom getracht iets leuks te bedenken voor alle

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

de eigen klas. Steeds wanneer er een nieuw hoofdstuk verschijnt, zullen we dit doorsturen. In de

bijlage bij deze infobrief staat ook een leesbingo voor alle leerlingen. Wellicht kunnen jullie

thuis een beloning afspreken als er een rij af is, of als de hele kaart vol is, bijvoorbeeld dat de

leerlingen dan een ijsje krijgen, een ijsje gaan halen, mogen kiezen wat ze gaan eten, etc. etc.

Veel succes en vooral veel leesplezier!

GEBOREN

Sophie (groep 4) en Esmée (groep 7) zijn grote zus geworden van Milan, gefeliciteerd! Wij

wensen Sophie, Esmée en de rest van de familie heel veel geluk en we zien Milan graag over 4

jaar bij ons op De Borgwal!

WOENSDAG GYMDAG

Ook aankomend 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 8.30 uur zullen gaan gymmen. Wij willen de ouders van deze leerlingen vragen de

kinderen vanaf 8.15 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

8.15 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 gezamenlijk terug naar school. Zij moeten dus zorgen dat ze een fiets bij

zich hebben!
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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 naar huis is. Groep 5 gaat

met de fiets naar de gymles. Zij moeten dus op de fiets op school komen om 8.30 uur. 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.

De groepen 1 en 2 gaan vanaf aankomend schooljaar ook op woensdag gymmen in plaats van op

donderdag. Alle leerlingen kunnen vanaf 8.15 tot 8.30 uur worden gebracht bij De Vlinderboom.

De leerlingen lopen met de leerkrachten en de begeleiders na de gymles mee terug naar school.

Groep 1/2 De Vlinderboom

08.30 - 10.00 uur

De groepen 1/2 zullen op woensdag gymmen in de

sporthal van De Vlinderboom.

Groep 3 en 4 De Bongerd

10.30 - 12.00 uur

De leerlingen lopen met de leerkrachten naar De

Bongerd,

zij zijn daar om 12.00 uur uit.

Groep 5 De Bongerd

10.45 - 12.15 uur

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.

Groep 6, 7 en

8

De Bongerd

08.30 - 10.00 uur

Graag afzetten met fiets of zelf laten gaan naar Sporthal

De Bongerd. Vanaf 08.15 uur is de leerkracht op locatie

aanwezig.

MR

Afgelopen maandag vergaderde de medezeggenschapsraad van De Borgwal voor de negende en

laatste keer van dit schooljaar. Ouderlid Dana Flohr nam afscheid en de MR sloot het schooljaar

af met een barbecue.

Sanne van Kempen, moeder van Hugo (groep 4) en Dries (groep 2a), neemt vanaf eind augustus

plaats als derde ouderlid in de MR. Komend schooljaar bestaat de MR uit de ouders Klaas Jan

Schuurs (vader van Thijs (groep 7), Thomas (groep 6), Femke (groep 4) en Hannah Lisa (groep

2A)), Youri Schamp (vader van Noa (groep 3) en Zoë (groep 2B)), Sanne van Kempen en

leerkrachten Thijs Rasing, Karen Hendriks en Anne Willemsen.

De MR heeft dit jaar onder meer actief gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met

ouders en verzorgers. Ook het komende schooljaar blijft daar extra aandacht voor. Alle

behandelde punten zijn beschreven in het jaarverslag. Dit jaarverslag is te vinden op de

MR-webpagina van De Borgwal https://www.borgwal.nl/medezeggenschap/de-mr/

Heb je vragen aan de MR of wil je iets meer weten? Neem dan contact op via

mrborgwal@delinge.nl

De MR wil iedereen bedanken voor zijn inzet en wenst iedereen een fijne vakantie!

LEERLINGENRAAD

Vorige week vrijdag (8 juli) heeft de leerlingenraad voor het laatst vergaderd. We hebben

teruggekeken op het schooljaar en onze nieuwe opzet binnen de leerlingenraad toegepast:

vergaderen aan de hand van een agenda! Alle groepen hadden van tevoren tijdens de

klassenvergadering de agenda gevuld. Zo konden we nog efficiënter vergaderen. De notulen

komen, zodra deze zijn goedgekeurd, op de website.
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OR

Het schooljaar is alweer ten einde en gelukkig konden we buiten de extra lange kerstvakantie

weer gewoon naar school.

Gelukkig konden we dan ook zonder maatregelen alle activiteiten organiseren. En wat was het

allemaal weer fantastisch, wij hebben genoten en hopen jullie ook! Via deze weg bedanken wij

dan ook het team van school voor hun gezamenlijke inzet. Maar ook niet te vergeten: de

leerlingen en jullie als ouders. Bedankt!

We nemen dit jaar afscheid van twee OR leden: Monique en Kim, bedankt voor al jullie inzet

binnen de ouderraad!

Volgend jaar verwelkomen we ook een nieuw OR lid: Claudia Cornelissen moeder van Jayley (nu

nog groep 8) en Kyano (groep 5). En dan zoeken we nog 1 nieuw lid. Lijkt het jou leuk om de

meest gezellige Ouderraad te komen versterken?! Mail dan even naar ordeborgwal@delinge.nl

Dan rest mij alleen nog iedereen een hele fijne vakantie te wensen en tot over 6 weken!

Vriendelijke groeten,

Karin Bakker, voorzitter Ouderraad De Borgwal

HERHALING VAKANTIEROOSTER EN STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 2022-2023

Vakantierooster schooljaar 2022-2023:

● Eerste schooldag: maandag 29 augustus 2022

● Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022

● Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

● Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2022

● Tweede paasdag: maandag 10 april 2023

● Meivakantie : 24 april t/m 5 mei 2023

● Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023

● Tweede pinksterdag: maandag 29 mei 2023

● Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023:

● Vrijdag 4 november 2022

● Woensdag 23 november 2022

● Dinsdag 6 december 2022

● Donderdag 6 april 2023

● Vrijdag 7 april 2023

● Vrijdagmiddag 23 juni 2023

● Maandag 26 juni 2023

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, en

onze Instagram pagina, Daltonbasisschool de Borgwal, worden wekelijks voorzien van nieuwtjes!

Ook is De Borgwal nu te vinden op LinkedIn, waar u ons kunt volgen.

Wanneer u geen FaceBook, Instagram of LinkedIn heeft, kunt u via onze website toch alle

berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de eerste pagina

van onze website?
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ZOMERVAKANTIE

En dan is het morgen om 12.00 uur zo ver: 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

29 augustus 2022! Fijne vakantie!

Team Daltonbasisschool De Borgwal

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 1 september 2022.
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