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Infobrief nummer 9, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 23-01-2017 

Juf Wendy 

afwezig, juf 

Annelies in groep 

1/2B 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 24-01-2017 

Potje 

 

Maandviering, 

14.00 uur, ouders 

welkom!  

Afsluiting ‘De knop 

om’! 

 

Jos Borgwal 

Wo. 25-01-2017 

Voorleesontbijt 

groep 1/2 van 8.30u-

9.00u 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Do. 26-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 27-01-2017 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 30-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 31-01-2017 

Studiedag! Alle 

leerlingen zijn vrij! 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 01-02-2017 

Potje 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 02-02-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Annelies 

afwezig, juf Wendy 

in groep 1/2B 

 

Jos Drieluik 

Vr. 03-02-2017 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

 

JARIGEN 

21 januari   Sil Klomp    Groep 4 

22 januari   Amy van Eck   Groep 1/2A 

22 januari  Alma de Leede  Groep 8 

23 januari  Annabel Hendriks  Groep 6 

26 januari  Isa Elferink   Groep 1/2A 

29 januari  Lize Huiskes   Groep 1/2B 

29 januari  Nina Klomp   Groep 6 

29 januari  Luuk Vos   Groep 7 

29 januari  Juf Rozemin   Groep 1/2 

1 februari   Dinand Feenstra  Groep 5 

1 februari  Aimee Geurtz   Groep 1/2B 

2 februari  Finn Peters   Groep 5 

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

 

 

MR 

De goedgekeurde notulen van de MR hangen weer in het halletje en staan op de website. Ook 

het jaarverslag van schooljaar 2015-2016 is te vinden op de website. 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 

 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail:borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool De Borgwal 

Postadres :Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
 

 

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 herfstvakantie 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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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! 

 

UITZENDING ZAPPSPORT 

Zaterdag 28 januari 2017 is de uitzending van ZAPPSPORT THE BATTLE te zien waarin groep 

8 van De Borgwal meedoet! Allemaal kijken dus! NPO 3, 08.55 uur! 

 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE 

Wanneer een leerling een dag ziek is, zou het fijn zijn wanneer er ’s morgens wordt gebeld 

naar school (0481-450184) of dat er een mailtje wordt gestuurd naar de groepsleerkracht. 

Liefst voor 08.15 uur! Het is ook prima dat broertjes of zusjes doorgeven aan de 

groepsleerkracht dat een leerling ziek is. De leerkrachten weten dan dat zij niet hoeven te 

gaan bellen als er leerlingen worden gemist in de klas om half 9. Als dezelfde leerling de dag 

erop nog ziek is, willen wij dat ook weten. Stel dat de leerling weer beter is en weer naar 

school toe gaat, maar onderweg gebeurt er iets, weten wij niet dat de leerling weer naar 

school zou komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

GYM REGEN ETC 

Wij merken dat er toch veel vragen blijven komen op woensdag over de gymles wanneer het 

regent. Hierbij nogmaals de afspraken die hierover gemaakt zijn! 
 

o Groep 3-4-5 gaat met de auto als het regent. Dit wordt via de groeps-app 

gecommuniceerd naar ouders. 

o Groep 6-7-8 gaat altijd op de fiets naar de gym. 

o Komt een kind dan toch met de auto i.p.v. op de fiets, dan blijft het kind op school en 

gaat niet gymmen. 

o Mocht het weer dusdanig slecht zijn zodat wij ’s ochtends al kunnen zien dat wij om 

half 11 niet kunnen gaan gymmen, dan wordt voor dat voor 8.00 uur via de website en 

FaceBook gecommuniceerd. 

 

STUDIEDAG 

Dinsdag 31 januari hebben de leerkrachten van De Borgwal weer een studiedag. Deze 

studiedag zal in het teken staan van kinder-EHBO. Alle leerlingen zijn deze dag vrij! 

 

VOORLEESONTBIJT GROEP 1/2  

Op 25 januari start de Nationale Voorleesweek met een Voorleesontbijt.  

Denkt u er nog even aan dat de kinderen van groep 1-2 deze dag hun ontbijt meenemen en in 

hun pyjama / badjas naar school mogen komen?  

 

POTJE 

Elke dinsdag komt er in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind 

Pascaline in Burkina Faso. Informatie over haar hangt in alle klassen. Alle leerlingen zijn vrij 

om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland 

kind Pascaline uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand ???? was ????. 

DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

http://www.borgwal.nl/
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PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Regelmatig besteden wij in infobrieven aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn wordt gepest, dat zal 

ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit te 

onderkennen en hierop actie te ondernemen. Kinderen, leerkrachten en ouders! Mocht u 

dingen horen of zien, meld het ons: borgwal@delinge.nl  Zo kunnen we er samen voor zorgen  

dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

 

BIJLAGEN BIJ DE INFOBRIEF 

 Flyer kinderkleding- en speelgoedbeurs Bemmel 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 februari 2017. 

mailto:borgwal@delinge.nl

