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Infobrief nummer 14, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 10-04-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 11-04-

2017 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 12-04-

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 13-04-2017 

Bord, beker, bestek 

meenemen. 

 

Creatief groep 3 t/m 8 

 

Groep 5 voorstelling: 

Tot ziens in Timboektoe 

Alle lln. a.u.b. op de 

fiets komen. 

 

Jos Drieluik 

Vr. 14-04-2017 

Paasontbijt. 

Versierd gekookt ei 

meenemen. Groep 1 van 

harte welkom!! 

 

12.00 uur uit 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 17-04-

2017 

2e paasdag, 

iedereen vrij! 

 

 

Di. 18-04-

2017 

Eindcito  

 

Potje 

 

Inloop, 15.15 

uur 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 19-04-

2017 

Eindcito 

 

Cultureel rondje 

groep 7 

 

Geen gym voor 

de groepen 3 

t/m 8 

 

 

Jos afwezig 

Do. 20-04-2017 

 

Eindcito 

 

Zie Zo Zoe van Kruis de 

Mol. Voor groep 1 t/m 4 

 

Nieuwe infobrief komt 

uit 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 21-04-2017 

Afscheid van meester Jos 

op De Borgwal, groep 1 ook 

van harte welkom! Alle 

leerlingen 12.00 uur uit! 

Ouders 11.45 uur welkom 

om afscheid te nemen van 

meester Jos. 

 

Koningsontbijt voor alle 

leerlingen 

 

Jos Borgwal 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

Naast alle onderwerpen die elke infobrief terugkomen, hierbij de highlights van deze 

infobrief! 

 Pasen 

 Voorstellingen groep 1 t/m 5 

 Rekentool kinderopvang en BSO 

 Pesten 

 Cito groep 8 

 Koningsontbijt 

 Afscheid meester Jos 

 Herhaling OR leden gezocht! 

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 
 

 



Infobrief schooljaar 2016-2017 2 

 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Luuk Hendriks van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

10 april   Dino Steeg   Groep 1A 

13 april   Sofie van Haren  Groep 7 

16 april   Niek Jansen   Groep 7 

18 april   Thijmen van Blommenstein Groep 1B 

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

 

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 

 

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! 

 

PASEN 

We vieren vrijdag 14 april Pasen op de Borgwal. U wordt vriendelijk verzocht uw kind(eren) op 

donderdag 13 april alvast bord, beker en bestek mee te geven. Groep 1 is ook (facultatief) 

uitgenodigd voor deze ochtend! We beginnen om half 9 in de klassen met een ontbijt, ieder 

kind wordt verzocht 1 versierd gekookt ei mee te nemen voor een ander kind uit dezelfde 

groep. Zoals bekend is het de bedoeling dat kinderen met een allergie voor hun eigen ontbijt 

zorgen. Na de pauze gaan we gezellig knutselen en alle kinderen zijn om 12 uur uit. 

 

REKENTOOL KINDEROPVANG EN BSO OP WEBSITE DE LINGE 

Via de rekentool op de website van De Linge kunt u nu zelf de kosten voor uw kinderopvang 

berekenen en wat u mogelijk terugkrijgt van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst vergoedt een groot deel van uw kinderopvangkosten. Wat u 

uiteindelijk netto betaalt voor kinderopvang hangt dus af van de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag die u ontvangt. De hoogte van de toeslag is weer afhankelijk van het 

aantal kinderen dat gebruikmaakt van de opvang, van uw belastbaar inkomen en het aantal 

uren dat u werkzaam bent. Om een indicatie te krijgen van de netto maandkosten voor de 

kinderopvang, hebben wij een handige rekentool op de site gezet. Met deze tool kunt u zelf 

berekenen hoeveel de peutergroep of de kinder- of buitenschoolse opvang kost. Ook kunt u 

berekenen hoeveel u terugkrijgt van de Belastingdienst. De module is met grote 

zorgvuldigheid samengesteld en geeft een indicatie van uw kinderopvangkosten. Een officiële 

proefberekening kunt u aanvragen via de Belastingdienst. 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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VOORSTELLING GROEP 1 T/M 4 

Donderdag 20 april bezoeken de groepen 1 t/m 4 de voorstelling Zie Za Zoe van Kruis en Mol. 

Deze voorstelling vindt plaats in sporthal De Bongerd van 13.15 uur tot 14.05 uur. Wij 

verwachten alle leerlingen om 13.05 uur in De Bongerd. 

 

We hopen voor de kleuters voldoende vervoer te realiseren met auto’s. Zowel heen als terug. 

De klassenouders kunt u benaderen als u ook kunt rijden. Alle hulp is wenselijk en fijn hierbij. 

 

Groep 3 en 4: Als uw kind niet overblijft, zou u hem of haar dan om 13.05 uur af willen zetten 

bij sporthal De Bongerd. Overblijfkinderen lopen samen met eigen leerkracht naar de 

sporthal. Na de voorstelling lopen groep 3 en 4 samen terug naar school. 

 

VOORSTELLING GROEP 5 

Donderdag 13 april bezoekt groep 5 de voorstelling ‘Tot ziens in Timboektoe’. De leerlingen 

gaan hier op de fiets heen. Iedereen op de fiets komen dus! 

 

PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM! 

Zoals altijd willen we zoveel mogelijk pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo 

goed mogelijk bestrijden. In onze infobrieven besteden we regelmatig aandacht aan het 

pesten omdat dit een afschuwelijke zaak is (op de website van de school: www.borgwal.nl 

kunt u de eerdere infobrieven raadplegen). Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw 

medewerking. We verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw 

kind betreft dat gepest wordt, een mailtje te sturen naar: borgwal@delinge.nl Op die manier 

kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden of kwijtraken en aan dossiervorming 

doen. 

 

Helaas komt het soms ook voor dat ouders geen melding doen wanneer hun of andermans kind 

gepest wordt. Het wordt voor ons dan heel moeilijk om hier iets aan te doen. Wees als ouder 

vooral niet bang om te snel te zijn met een melding. Wij hebben liever een melding te veel of 

te vroeg, dan geen melding. 

 

CITO GROEP 8 

Op 18, 19 en 20 april 2017 maken de kinderen uit groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs, beter 

bekend als de Citotoets. De kinderen maken dan vragen op het gebied van Taal, Rekenen-

Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie.  

 

Nieuwe online Eindtoets voor ouders beschikbaar: 

Voor ouders die het leuk/interessant vinden om een indruk te krijgen van de Citotoets kunnen 

online op www.cito.nl een aantal vragen maken. Deze online toets bestaat uit een selectie 

van twintig opgaven uit de Eindtoets van 2014. U kunt de toets online maken of de toets 

downloaden in pdf-formaat. U vindt de toets in het tabblad ouders, in het blok rechts onder 

downloads. De Eindtoets voor ouders is het best te bekijken met schermresolutie 1024 x 

768. De online toets wordt ondersteund door Internet Explorer. 

 

Oefensites met citovragen zijn er volop te vinden. O.a. www.leestrainer.nl of 

www.citotrainer.net.  

 

mailto:borgwal@delinge.nl
http://www.cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.citotrainer.net/
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DALTON 

(ZELF)CORRECTIE 

 

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor de 

opdrachten die binnen de dag-/weektaak worden gedaan, als voor de opdrachten daarbuiten. 

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

 Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot hij het 

werk later pas terugkrijgt van de leerkracht; 

 Het heeft een duidelijk leereffect omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan en deze eventueel zal verbeteren; 

 Het geeft de kinderen beter inzicht in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp 

moeten vragen van de leerkracht. 

 

In de kleutergroepen is al veel zelfcorrigerend materiaal. In de loop van groep 3 mogen de 

kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. De werkboekjes van Veilig Leren Lezen en de 

(oefen)woorddictees lenen zich daar goed voor. Ook de rekenopdrachten van De Wereld in 

Getallen kunnen goed zelf worden nagekeken. 

Naarmate de kinderen ouder worden is er steeds meer mogelijk. In de hogere groepen wordt 

dit geleidelijk uitgebreid. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten 

corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste kan inschatten welk werk in 

zijn/haar groep er wel en welk werk niet geschikt is om door de kinderen te laten nakijken. 

 

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

 Toetsen worden door de leerkracht nagekeken; 

 De leerkracht neemt regelmatig steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is 

uitgevoerd. Tijdens bespreekmomenten wordt het werk van alle kinderen bekeken en 

besproken om goed de vorderingen te kunnen bepalen. 

 Ook hier kan “op maat” gewerkt worden. Het ene kind laat zien dat het al heel goed en 

zelfstandig kan nakijken terwijl het andere kind onzorgvuldig is of liever de 

antwoorden overschrijft. Dit laatste kind kan minder vrijheid aan en moet meer 

ondersteund en gecontroleerd worden; 

 Er kunnen verschillende vormen van correctie worden gebruikt, zoals nakijken in 

tweetallen, klassikale correctie etc. 

 

Corrigeren moet je leren, dit vraagt een bepaalde 

houding van de kinderen. Ze moeten zich realiseren dat 

je je werk nakijkt om er iets van te leren en niet om 

zoveel mogelijk krulletjes en stickers in je schrift te 

hebben. Als leerkracht moeten we ons realiseren dat we 

dit de kinderen moeten leren. 
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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 april was € 37,40  

 

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

KONINGSONTBIJT VRIJDAG 21 APRIL 2017 

Onze koning Willem Alexander wordt 27 april 50 jaar! Deze dag valt midden in onze vakantie. 

Om toch een beetje zijn verjaardag te vieren op school doet De Borgwal ook dit jaar weer 

mee aan het koningsontbijt. Dit ontbijt vindt plaats op vrijdag 21 april. Alle leerlingen 

ontbijten dan gezellig op school. Zoals wij al eerder hebben aangegeven is groep 1 deze dag 

ook van harte welkom! Voor het koningsontbijt zullen wij alles regelen. De leerlingen hoeven 

niets mee te nemen. De leerkrachten zullen contact opnemen met de ouders van 

allergieleerlingen.  

 

De kleuterjuffen willen heel graag weten welke leerlingen uit groep 1 deze dag komen. Bij de 

deuren van de kleuterklassen hangt een lijst met alle groep 1 leerlingen. Het zou fijn zijn als 

voor elke groep 1 leerling wordt aangegeven of hij/zij 21 april aanwezig is of niet. Alvast 

bedankt! 

 

AFSCHEID JOS VRIJDAG 21 APRIL 2017 

Na het koningsontbijt op vrijdag 21 april, nemen alle leerlingen en het team afscheid van 

meester Jos. Dit gebeurt tijdens een viering. Deze viering is alleen voor alle leerlingen en de 

juffen en meesters. Vanaf 11.45 uur zijn alle ouders welkom in de hal om afscheid te nemen 

van meester Jos. Dit onder het genot van een kop koffie en wat lekkers. 
 

HERHALING! OR LEDEN GEZOCHT 

De ouderraad van de Borgwal is een actieve club ouders die de leerkrachten helpen met het 

organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval enzovoort. Aan het einde van 

dit schooljaar zal er één OR lid de ouderraad verlaten. Wij zijn dan ook op zoek naar een 

ouder die deze plek in zou willen nemen.  Bent u geïnteresseerd of zou u hier meer over willen 

weten, dan kunt u melden via ordeborgwal@delinge.nl. Alvast bedankt!!  

 

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 eerstvolgende inloop is dinsdag 18 april 

2017. 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl
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FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 

Wij zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Schooljaar 2017-2018 starten 

wij in ieder geval met 8 groepen. 2 groepen 1/2, een losse groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, 

groep 7 en groep 8. Ook volgend schooljaar zullen wij onze 8 groepen huisvesten op De 

Borgwal, waardoor het speellokaal een klaslokaal zal blijven. 

 

Tevens zijn wij intern druk met elkaar in overleg over de personele invulling voor komend 

schooljaar. Wij hopen dit op korte termijn bekend te kunnen maken. Wanneer alles definitief 

is, wordt u hierover per brief op de hoogte gesteld. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 20 april 2017 
 


