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Infobrief nummer 13, 2015-2016 
AGENDA… 
Ma. 28-03-2016 

Tweede paasdag, 

iedereen vrij! 

Di. 29-03-2016 

Potje 

 

FEEST EXCELLENTE 

SCHOOL!! 

(18.30-20.00 uur Aula 

OBC  De Heister) 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 30-03-2016 

Geen gym voor de 

groepen 3,4 en 5 i.v.m. 

de uitslaapmogelijkheid 

(of 08.30 uur op school, 

of om 10.00 uur) 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 31-03-2016 

Groep 5 bezoek De 

Lingehof! 

 

Géén maandviering! 

Juf Simone in groep 

3. 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding 

Vr. 01-04-2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding 

Ma. 04-04-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 05-04-2016 

Juf Christine ADV, 

invaller in groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 06-04-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 07-04-2016 

Tuin van de vrijheid 

groep 8 

 

Verkeersexamen 

groep 7 

 

Groep 1/2A&B 

voorstelling op school: 

Donderbuikjes 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Jos Borgwal 

Vr. 08-04-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

28 maart   Nikola Jovanovic   Groep 5 

29 maart   Didi Willemsen   Groep 8 

29 maart   Mees Mocking   Groep 3 

29 maart    Bas Vonk    Groep 1/2A 

29 maart   Juf Rie    Groep 5 

30 maart   Mees Wilkens   Groep 7 

30 maart   Bart Klein Bleumink   Groep 1B 

1 april    Melua van den Brink   Groep 1A 

5 april    Jenne van Moerkerk   Groep 3 

7 april    Fenne Tai Foek   Groep 3 

7 april    Jetze Spiering   Groep 4 

7 april    Laura Mos    Groep 7 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen!  

In de vorige infobrief stond vermeld dat Ise Meijer in groep 1A zit, dit moet natuurlijk groep 

2A zijn! Sorry Ise! 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Sofie van Haren van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

SPONSORLOOP 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u weet wordt op vrijdag 25 maart de sponsorloop gehouden. Dit jaar staat de actie in 

het teken van: Energy4all! Onze leerlingen zullen zich over een 200 meter lang parcours 

doodmoe rennen om zo veel mogelijk geld op te halen voor kinderen die doodmoe worden 

geboren. 

 

In onderstaand schema kunt u zien wanneer de leerlingen lopen. U bent van harte uitgenodigd 

om de leerlingen te komen aanmoedigen. 

 

 

MR 

De goedgekeurde notulen van januari 2016 hangen in het halletje van de bovenbouw en staan 

op de website. Het jaarverslag van schooljaar 2014-2015 is eveneens op de website geplaatst.  

 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl 

               

MAANDVIERING 31 MAART VERVALT! 

In verband met de feestavond dinsdag 29 maart, komt de maandviering van donderdag 31 

maart te vervallen! 

 

4 EN 5 MEI PROJECT, TUIN VAN DE VRIJHEID 

Namens De Borgwal gaan 3 leerlingen uit groep 8 deelnemen aan het 4/5 mei project: De tuin 

van de vrijheid. Zij volgen bijeenkomsten over deze tuin en vooral de gedachte erachter. Op 4 

mei is er een herdenkingsbijeenkomst in Bemmel. Bij deze herdenking is iedereen van harte 

welkom. 

Tijd Lopen Aanmoedigen In de klas 

10.30- 10.35 uur Gezamenlijke opening: groep 1 tm 8 

10.35-10.45 uur 1 en 2  3 + 4  5 + 6 + 7 + 8  

10.45-11.00 uur 3 en 4 1 + 2 + 5 + 6 7 + 8 

11.00- 11.15 uur 7 en 8 3 + 4 + 5 + 6 1 + 2 

11.15-11.30 uur 5 en 6  7 + 8 1 + 2 + 3 + 4 

11:30-……… Groep 7 en 8 opruimen. 

Groep 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6: in de klas afsluiten. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

DAGTAAK GROEP 3 

 

Als de kinderen in groep 3 komen, wordt het planbord, het registratiebord en het 

portfolioboekje ingewisseld voor de dagtaak. 

Door het werken met het planbord, hebben kinderen reeds leren plannen (wat doe je 

wanneer). Door het registratiebord en het invullen van het portfolio is met name de 

registratie al ingeoefend. 

Tijdens de inoefening van de dagtaak staan de activiteiten die de kinderen die dag moeten 

inplannen ook op het bord genoteerd en gevisualiseerd. Hierdoor wordt de kinderen stap voor 

stap geleerd hoe ze met de dagtaak om moeten gaan.      

 

                                                        
         

                      Dagtaak groep 3                               Gebundelde dagtaak groep 3            

 

 

Op de dagtaak staat aangegeven:  

 de dag van de week; 

 3 oefeningen: lees-/taaloefening, schrijfoefening en een rekenoefening; 

 vakje om de taak in de dagkleur af te kleuren; 

 de kinderen kijken soms het werk zelf na en noteren het aantal fouten; 

 ze kleuren een gezichtje: blij=het ging goed; neutraal= bijna goed en sip=het ging niet 

goed; 

 een gezichtje ingekleurd door de leerkracht en eventueel een opmerking van de 

leerkracht; 

 extra werk. 

 

Vanaf de tweede helft van het schooljaar werken we met een gebundelde dagtaak. Door het 

bundelen van dagtaken in de vorm van een weekoverzicht, krijgen de kinderen een beeld van: 

 de hoeveelheid werk; 

 de samenstelling van een taak; 

 de soorten opdrachten; 

 de verschillende vakgebieden. 

 

Doordat het werk steeds met dagkleuren wordt afgetekend, wordt het inzicht in het 

weekritme nog eens versterkt. 
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DALTONDAG 

Heeft u zich al ingetekend op de lijsten voor de Daltondag? Deze lijsten zijn woensdag 23 

maart bij de klassen opgehangen, tevens bent u hier gisteren per mail over geïnformeerd. 

Vergeet u niet dat er per leerling 1 geïnteresseerde mag komen, dus niet per onderdeel. Dit 

omdat we graag iedereen een kans geven om te komen. Mocht er op het laatst plek over zijn 

dan bent u van harte uitgenodigd. We vinden het gezellig als u komt! 

 

WEBSITE 

Neem eens een kijkje op de website van De Borgwal. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen 

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, 

Daltonbasisschool De Borgwal, wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes. Een kijkje absoluut 

waard! 

 

BIJLAGE SCHOENENDOOSACTIE 

In november hebben leerlingen van De Borgwal een heleboel schoenen gevuld. In de bijlage 

vindt u een scan uit het kerkboekje waarin wordt geschreven over de schoenendozen. 

 

VAKANTIEROOSTER 2016-2017 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld. Hieronder alle data van de 

vakanties. De data van de studiedagen schooljaar 2016-2017 volgen aan het einde van dit 

schooljaar. 

 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2016  

Kerstvakantie 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 

Carnavalsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017  

2e Paasdag 17 april 2017  

Meivakantie (dit keer in april) 24 april t/m 28 april 2017 

Bevrijdingsdag 5 mei 2017 

Hemelvaart 25 + 26 mei 2017  

2e Pinksterdag 5 juni 2017  

Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2017 

 

BIJLAGE DANSTHEATER 

Impro Vi Danstheater gaat bij voldoende animo danslessen aanbieden op De Borgwal na 

schooltijd. In de bijlage staat alle informatie. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 april 2016. 
 

http://www.borgwal.nl/

