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Infobrief nummer 19, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 26-06-2017 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

Juf Carla B in 

groep 3 

 

 

Di. 27-06-2017 

SCHOOL OPEN 

OM 09.30 UUR! 
 

Potje 

 

Juf Annelies in 

groep 8 

 

Poetsavond groep 

1/2 vanaf 19.00 uur 

 

 

Wo. 28-06-2017 

Groep 5 krijgt het 

rapport mee naar 

huis 

 

Do. 29-06-2017 

Invaller in groep 5, 

juf Rie cursus 

 

Creatief groep  

3 t/m 8 

 

Zomerrapporten 

mee naar huis groep 

1/2/3/4/6/7/8 

 

Vr. 30-06-2017 

Juf Wendy in 

groep 2, juf 

Annelies afwezig. 

 

Ma. 03-07-2017 

Rapport 

gesprekken 

 

Di. 04-07-2017 

Potje 

 

Doorschuifmiddag 

 

Juf Karen viert 

verjaardag in groep 

5 

 

Juffen vieren 

verjaardagen in 

groep 3 

Wo. 05-07-2017 

Rapport gesprekken 

in de middag 

Do. 06-07-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Musical groep 8 

 

 

Vr. 07-07-2017 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief! 

 Poetsavond groep 1/2! 

 Kangoeroewedstrijd! 

 Facultatieve oudergesprekken! 

 Prikactie 27 juni!! 
 

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 
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JARIGEN 

25 juni  Thomas Damen   Groep 4 

30 juni  Olivia Hogendoorn   Groep 3 

30 juni  Romano Huisintveld   Groep 6 

30 juni  Luna Knorth    Groep 5 

1 juli   Suzanne Derksen   Groep 4 

1 juli   Isabella Knorth   Groep 5 

2 juli   Siben van den Bosch   Groep 5 

2 juli   Davin Oliemuller   Groep 3 

3 juli   Troy Hoogendoorn   Groep 7 

3 juli   Jade Mons    Groep 7 

7 juli   Figo Tiggers    Groep 6 

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! 

 

POETSAVOND GROEP 1/2  

Zoals ieder jaar staat ook nu weer onze gezellige poetsavond voor de deur en wel op dinsdag 

27 juni aanstaande. We starten om 19.00 uur. Mocht u pas wat later kunnen, dan is dat ook 

geen enkel probleem, wij zijn blij met alle hulp. Brengt u zelf een emmer en een poetsdoek 

mee? Vaders/moeders: de intekenlijsten hangen bij de deur!  

 

DALTON 

KRING 

 

In alle groepen wordt in meer of mindere mate gewerkt met een kring. 

Het woord kring kent twee betekenissen: 

1. Een organisatievorm, een opstelling van het meubilair; 

2. Een werkvorm, een manier van communiceren. 

 

In alle groepen wordt de week geopend met een gesprek. Dit vindt niet altijd in 

kringopstelling plaats. De leerkracht kan er ook voor kiezen dat het gesprek plaats vindt in 

meerdere kleine kringen, tafelgroepjes of andere vormen. 

Naast deze “vertelkring” zijn er ook kringen waarin bijvoorbeeld instructie wordt gegeven, 

taal-/ of rekenactiviteiten plaatsvinden, waarin wordt gezongen, gespeeld en ga zo maar door. 

Daarnaast zijn er in de verschillende groepen de boekenkring, hobbykring, krantenkring, 

gedichtenkring, kofferkring, trefwoordkring etc. 

De kleine kring is een effectief middel in alle groepen, een middel waarin kinderen leren met 

elkaar te communiceren en waarin de leerkracht (verlengde) instructie kan geven aan de 

kinderen; bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken.  

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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In een gesprekskring waarin kinderen van gedachten kunnen wisselen over bepaalde 

onderwerpen, geven zij door middel van hun vinger op te steken aan dat zij op een ander kind 

willen reageren. In de hogere groepen kunnen we van kinderen verwachten dat ze verbaal en 

sociaal vaardig genoeg zijn om dit, naast de vinger opsteken, ook met woorden aan te kunnen 

geven. 
 

 

KANGOEROEWEDSTRIJD 

Vorige week was het dan zover, eindelijk hadden we de uitslag van de Kangoeroewedstrijd 

binnen. Wachten duurt altijd lang, zeker als je met een landelijke wedstrijd meedoet. 

Dit jaar hebben ongeveer 122.000 leerlingen op ongeveer 2000 scholen mee gedaan; dit waren 

zowel basisscholen als scholen uit het voortgezet onderwijs. De maximale score van 60 punten 

voor groep 3 en 120 punten voor groep 4-8 werd door onze school niet gehaald. Milan uit 

groep 6 had op onze school de hoogste score. Alle kinderen die mee hadden gedaan kregen 

een leuk aandenken in de vorm van een persoonlijk certificaat en mochten een cadeautje 

uitzoeken. 

Mocht je het leuk vinden om met puzzels en wiskundige problemen bezig te zijn en in groep 6-

8 zitten, dan worden er ook zomerkampen georganiseerd. Je kunt een kijkje nemen op 

www.vierkantvoorwiskunde.nl 
 

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN 

De laatste oudergesprekken n.a.v. de zomerrapporten zijn facultatief. Deze vinden plaats op 

maandag 3 juli en woensdagmiddag 5 juli. Wanneer de leerkrachten het nodig vinden u te 

spreken bent u daarvan al op de hoogte, wilt u zelf graag een afspraak maken, dan liggen de 

lijsten hiervoor vanaf donderdagmiddag 29 juni 15.15 uur in de hal. Graag zoveel mogelijk 

aaneengesloten plannen. 

 

PRIKACTIE 27 JUNI! REMINDER! 

Vrijdag 16 juni heeft u per mail een brief ontvangen over de prikactie van dinsdag 27 juni 

2017! De Borgwal gaat dan, net als duizenden andere scholen, een uur later open!  

 

RAPPORTEN GROEP 5 

Vanwege de afwezigheid van juf Rie en juf Karen op donderdag 29 juni gaat het rapport van 

groep 5 een dagje eerder mee namelijk op woensdag 28 juni. 

 

OUDERFEEST 

In de jaarkalender is en foutje geslopen. Het ouderfeest staat gepland op vrijdag 30 juni. 

Vorig schooljaar is al besloten om het ouderfeest 1 keer in de 5 jaar te laten plaatsvinden. 

Geef feestje dus volgende week.  
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 6 juli 2017 
 


