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De eerste weken zitten erop 

Ondanks dat een aantal dingen anders zijn dan anders hebben we een mooie start gehad van het schooljaar. 

Fijn om alle kinderen weer te zien na een lange vakantie! Iedereen heeft zijn of haar plekje weer gevonden in de 

groep en de kennismakingsgesprekken zijn bijna afgerond. Het is hier als bijzonder positief ervaren dat we u via 

Teams persoonlijk hebben kunnen spreken. 

We begrijpen het dat het voor u niet altijd gemakkelijk is uw kind alleen het plein op en de school in te laten gaan. 

Toch willen we u bedanken voor de wijze waarop u dit hebt opgepakt met uw kind(eren).  

Het gaat goed! Dankzij uw medewerking! En dankzij uw kanjers van kinderen! 

Wij missen u in de school en proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Regelmatig laten leerkrachten 

u “meekijken” in de groep van uw kind, door foto’s of een stukje tekst over het gebeuren in de groep. 

Dat blijven we zeker doen! 

En fijn om velen van u bij de poort, weliswaar op afstand, te “ontmoeten”. 

 

Communicatie rond Corona en Privacyregels  

Van verschillende ouders krijgen wij vragen over de communicatie vanuit school als er leerkrachten en leerlingen 

getest moeten worden en het vervolg daar op. 

Vanuit school zal hierover nooit worden gecommuniceerd. Het gaat hier om medische gegevens van personen en 

vanuit de wet op de privacy is dit verboden.  

U mag er als ouders vanuit gaan dat wij ten alle tijden het meest recente protocol vanuit het RIVM hanteren en 

volgen. 

Wanneer nodig vragen wij advies bij de GGD of het RIVM. 

Wanneer er zich een situatie voordoet waarbij er aanvullende maatregelen genomen moeten worden, zullen wij 

dit altijd met de desbetreffende ouders communiceren.  

 

Vrijdag 2 oktober studiedag: alle 

leerlingen zijn de hele dag vrij! 



De Kinderboekenweek 

Woensdag 30 september start De Kinderboekenweek. Het thema van De Kinderboekenweek is dit jaar EN TOEN? 

Voor alle groepen zijn er weer leuke opdrachten en we besteden in deze weken veel natuurlijk veel extra aandacht 

aan boeken en lezen. 

Dit schooljaar kan er helaas geen kijkavond zijn met de bijbehorende boekenverkoop. Vanuit Boekhandel Quist is 

er echter een mooi aanbod gekomen.  

Als ouders, grootouders of andere familieleden en  bekenden in de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij 

Boekhandel Quist en vervolgens het bonnetje bij ons op school inleveren, krijgt de school een cadeaubon ter  

waarde van 20% van de opbrengst.  

Wij besteden de opbrengst hiervan aan de schoolbibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het verrijkingsmoment 

Tot dit schooljaar was er op De Borghoek voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben in leerstof om de veer-

tien dagen een verrijkingsmoment. 

Met ingang van dit schooljaar wordt er een andere invulling gegeven aan verrijking van de leerstof. 

In plaats van een uurtje per veertien dagen krijgen de kinderen die extra uitdaging  nodig hebben dit elke dag in de 

groep.  

Daarnaast zijn wij druk bezig met het organiseren van zgn workshop ochtenden in het kader van plus en klus. 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang en de uitvoering hiervan. 

Stichting leergeld 

In ons land  kan één op de negen kinderen niet meedoen. Niet meedoen met schoolreisjes, niet op zwemles, niet 

op een sportclub geen fiets voor school. Bij activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn, staan zij letter-

lijk aan de zijlijn. Leergeld De Brabantse Wal vindt dat alle kinderen mogen meedoen, ook als daar thuis geen geld 

voor is, want nu meedoen is straks meetellen! 

Voor wie is Stichting leergeld De Brabantse Wal ? 

Kinderen van 4-18 jaar uit een gezin met een minima situatie tot 20% boven bijstandsniveau. 

Financiële verplichtingen worden meegenomen in de berekening van het beschikbare inkomen. 

Ouders of verzorgers kunnen een aanvraag doen bij Leergeld. De hulp is 100% anoniem. 

Stichting Leergeld De Brabantse Wal laat kinderen op verschillende manieren 

meedoen: 

Onderwijs: 

meedoen op school is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Denk aan 

ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies. 

Sport: 

meedoen leert een kind samenspelen, maar ook omgaan met winst en verlies. 

Leergeld kan hulp bieden door de contributie van de club te betalen. Ook wordt 

er geholpen bij de aanschaf van clubkleding. 

Cultuur: 

meedoen op cultuurgebied is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. 

Denk hierbij aan muziekles of balletles, maar ook aan schilderen of toneelspe-

len. 

Welzijn: 

meedoen met een schoolreisje of de scouting behoort ook tot de mogelijkhe-

den. Een fiets om naar school te gaan kan ook of een laptop om huiswerk op te 

maken. 

Aanmelden: 

Aanmelden gaat gemakkelijk en snel. Op school kunt u een aanmeldformulier krijgen. Stuur het ingevulde formu-

lier op en dan neemt Stichting Leergeld contact op voor een afspraak. Samen met u kijken zij wat de Stichting voor 

u kan betekenen. 

Wilt u liever meteen contact opnemen met Stichting Leergeld: 

Tel.: 0164-262192 

Of: leergeld.brabantsewal@hotmail.com 


