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Infobrief nummer 12, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 13-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Di. 14-03-2017 

Potje 

 

OR 

 

Informatieavond 

nieuwe leerlingen 

20.00-21.30 uur 

 

Jos Borgwal 

Wo. 15-03-2017 

Nationale Daltondag 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 16-03-2017 

Daltondag op de 

Borgwal 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 17-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Ma. 20-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 21-03-2017 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 22-03-2017 

Groep 6, 7 en 8 naar 

Nijmegen, ‘Couscous 

en kaas’.  

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 23-03-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Inloop 15.15 uur 

 

Jos Borgwal 

Vr. 24-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Floortje Stinstra en Willemijn Kral van harte welkom heten op De Borgwal! Wij 

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

 

JARIGEN 

14 maart   Ise Meijer   Groep 3 

15 maart   Marijn Wenting  Groep 8 

16 maart   Mertcan Yazici  Groep 7 

20 maart   Floortje Stinstra  Groep 1B 

20 maart    Bjorn Everts   Groep 8 

21 maart   Thijs Hendriks  Groep 6 

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 van de bovenbouw en staan 

op de site op de pagina van de MR. 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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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! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze 

website toch al onze nieuwsberichten volgen! 

 

STUDIEDAG 20 FEBRUARI 2017 

Maandag 20 februari waren alle leerlingen een dagje vrij. De juffen en meesters hadden deze 

dag een studiedag op school. De schoolzelfevaluatie stond op het programma.  

Elk schooljaar blikken wij aan het begin en in het midden van het schooljaar terug op de 

voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken naar de 

resultaten/vorderingen van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk 

niveau van vergelijkbare scholen. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, 

maar ook actiepunten opgesteld waar we middels groepsplannen mee aan de slag gaan. Deze 

actiepunten en de observaties van de leerkracht, vormen samen een basis om een plan te 

maken voor de komende maanden. Middels dit zogenoemde groepsplan maken wij een 

overzicht van de doelen voor de komende periode. Wij beschrijven hierin op welke manier wij 

hiermee aan het werk gaan en hoe wij dit weer evalueren. Kortom; een goede en krachtige 

studiedag voor het hele team. 

 

VERTELT UW KIND WEL EENS OVER SCHOOL? 

Wij horen regelmatig dat leerlingen weinig vertellen over wat zij op school hebben gedaan. 

Misschien dat u iets aan onderstaande vragen heeft. 

In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-wat-waar-vragen over de schooldag 

van je kind. Dikke kans op meer antwoorden en een gezellig gesprek(je) met je kind als 

resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen: 

1. Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

2. En wat was het stomste? 

3. Wat heb je vandaag gemaakt? 

4. Wat heb je vandaag opgeruimd? 

5. Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

6. Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

7. Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 

8. Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

9. Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

10. Wat heb je vanmiddag gegeten? Wie zat er naast je tijdens het overblijven? 

11. Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

12. Wat heb je vandaag aan de juf of meester gevraagd? 

13. Wat heeft de juf of meester vandaag aan jou gevraagd? 

14. Naast wie zat jij vandaag (tijdens) het overblijven? 

15. Wie was er ziek vandaag? 

Succes vanmiddag! 

http://www.borgwal.nl/
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INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De volgende inloop is donderdag 23 maart 

2017. 

 

DALTON 

WERKEN MET UITGESTELDE AANDACHT 

 

In iedere groep wordt er met uitgestelde aandacht gewerkt. Wij gebruiken hier een lampje 

voor. 

 

  
 

De kinderen weten dat als de lamp aan is, de leerkracht niet voor hen beschikbaar is.  

 

Een aantal belangrijke redenen om te werken met uitgestelde aandacht vinden wij:  

 dat kinderen leren zelfstandig problemen op te lossen, ze zijn dan op elkaar 

aangewezen voor onderlinge hulp;  

 het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord met individuele of met kleine 

groepjes kinderen te werken. 

 

In iedere groep wordt er aandacht besteed aan de uitgestelde aandacht en wordt er 

besproken hoe om te gaan bij problemen.  

Het kind wordt geleerd om niet te wachten totdat de leerkracht komt, maar om vast een 

andere activiteit op te starten. Kinderen worden aangestuurd om zelf een oplossing te 

bedenken. Op een aantal vooraf geplande momenten worden spreekuren gehouden. Daar 

kunnen de kinderen met hun vragen terecht. Spreekuren worden ingezet vanaf de tweede 

helft van groep 4. 

 

Het betekent ook dat de materialen die de kinderen nodig hebben voor hen beschikbaar zijn 

en dat zij de vrijheid hebben om eigen oplossingen te bedenken. 

Regelmatig zal de leerkracht na afloop van de periode zelfstandig werken kort met de 

kinderen evalueren hoe het is gegaan. 
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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 februari was € 55, 20 

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

 

OUDERS BIJ DE POORTUITGANGEN 

Het gebeurt weer regelmatig dat er veel kinderen worden opgehaald door ouders die bij de 

poorten wachten op het plein. Leerlingen die met de fiets het plein willen verlaten kunnen dan 

niet door de poorten heen. Het zou heel fijn zijn wanneer we met z’n allen hier weer even op 

letten. Alvast bedankt! 

 

COUSCOUS EN KAAS 

De groepen 6, 7 en 8 werken al een aantal weken aan het project ‘Couscous en kaas’. Dit 

project werkt toe naar een bezoek aan de schouwburg in Nijmegen om een concert bij te 

wonen van ‘Het Gelders Orkest’. Tijdens dit concert zullen de leerlingen een actieve rol 

hebben bij het maken van muziek en zang. Wij zijn op dit moment nog druk bezig met het 

organiseren van het vervoer. De groepen 6, 7 en 8 worden hier apart over geïnformeerd. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 23 maart 2017 
 


