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Infobrief nummer 8, 2017-2018 
AGENDA… 

Kerstvakantie tot en met 

zondag 7 januari 2018 

Ma. 08-01-2018 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Juf Annelies in 

groep 3 

Di. 09-01-2018 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Potje 

 

19.30 uur 

informatieavond 

motorische 

screening, groep 2 

 

Wo. 10-01-2018 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Luizencontrole 

Do. 11-01-2018 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

Vr. 12-01-2018 

 

Ma. 15-01-2018 

MR 

Di. 16-01-2018 

Potje 

 

 

 

Wo. 17-01-2018 

Juf Simone 

bijeenkomst Dalton 

in Deventer. 

Do. 18-01-2018 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 19-01-2018 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Punten uit de leerlingenraad; 

 Binnenkomen in groep 2; 

 Borgwal in het nieuws. 

 

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. 

 

 
 

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 
 

 

http://www.borgwal.nl/
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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Lisa Wilbrink van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

24 december   Robin Wille   Groep 8 

25 december   Marie-Fleur Hoogenboom Groep 6 

26 december   Rinze van Blommenstein Groep 4 

27 december   Isis Bakker   Groep 1/2B 

29 december   Sam Jansen   Groep 3 

4 januari   Daniek van den Heuvel Groep 3 

5 januari   Lincy van Eck   Groep 7 

8 januari   Karlijn Wille   Groep 5 

8 januari   juf Margriet   IB’er 

11 januari   Aniek Pietersen  Groep 5 

14 januari   Guusje ter Heurne  Groep 3 

14 januari   Finn van Eldik   Groep 6 

15 januari   Lynn Derksen   Groep 6 

15 januari   Sytske Spiering  Groep 4 

16 januari   Pleun Schipper  Groep 4 

19 januari   Sverre van Aalst  Groep 7 

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

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 december was 

€37,07. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

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 

DALTON 

HET PLANBORD EN REGISTRATIEBORD IN DE KLEUTERGROEP   
 

Het planbord in de kleutergroep is een bord waarop de opdrachten van de komende week 

staan. De leerkracht hangt aan het begin van de week activiteiten kaartjes op het planbord en 

geeft aan welke van deze activiteiten verplicht zijn, deze verplichte activiteiten hangen op 

het maanbord. Als de kinderen ’s ochtends binnen komen, dan plannen ze zelf welke activiteit 

ze die dag gaan doen. Door hun 

naamkaartje onder deze activiteit te 

hangen, schrijven ze zich in voor deze 

activiteit. Het planbord is een middel om 

de dag-/weektaak op een eenvoudige 

manier in beeld te brengen. 
 

                                                                                    

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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Op het registratiebord laat een kind zien welke activiteiten 

het deze week allemaal al heeft gedaan. Op het 

registratiebord registreert een kind namelijk door een 

magneet in de dagkleur wat hij/zij die dag gedaan heeft. Het 

kind mag alleen een magneet ophangen bij de betreffende 

activiteit als hij/zij deze naar behoren heeft uitgevoerd. De 

leerkracht bepaalt per kind welke kwaliteiten er verwacht 

mogen worden. 
 

Door te werken met een plan-/ en registratiebord, willen we kinderen op een speelse manier 

leren plannen, registreren en evalueren. Dit alles wordt verder uitgebreid in de groepen 3 t/m 

8. 

 

LEERLINGENRAAD 

Donderdag 14 december was er een vergadering van de leerlingenraad. Hieronder kunt u lezen 

wat de punten zijn geweest die ze hebben besproken. 

 

 De leerlingenraad wil een gezonde pauzehap graag stimuleren. Daarom stellen zij voor 

om de eerste dinsdag van de maand hier aandacht aan te besteden. 

 De groepen 7 en 8 willen graag moeilijkere opdrachten bij creatief. 

 Leerlingen kunnen slecht bij hun fietsen omdat er vaak ouders staan te wachten. 

 In de pauzes mogen de kinderen niet in het fietsenhok spelen. 

 De TSO zou eigen ballen moeten hebben tijdens de overblijf. 

 Het basketbalnet is stuk en het kleine basketbalbord is stuk. 

 Het zou handig zijn als de groepen 3/4/5 ook een pingpong rooster krijgen. 

 Bij sneeuw zullen er ’s morgens pionnen worden neergezet zodat je alleen in dat 

gedeelte met sneeuwballen kan gooien. 

 De rekstok wiebelt, graag vastmaken. 

 Een bordje voor een rookvrij plein. 

 Op het schoolplein het hoekje bij de speelmaterialen goed in de gaten houden. 

 Tijdens de kerstviering eerst gaan eten en dan pas het kerstverhaal voorlezen. Anders 

koelt het eten af. 

De genoemde punten worden zo spoedig mogelijk opgepakt. Dank je wel leerlingenraad! 

 
 

REMINDER GROEP 2 

Wat worden de kinderen van groep 2 alweer groot! Om alvast een beetje te wennen aan de 

overgang naar groep 3, mogen ze vanaf maandag 16 januari zonder ouders naar binnen 

komen. Het is dan de bedoeling dat de kinderen van groep 2 buiten of in de hal afscheid 

nemen van de ouders. Op vrijdag mogen de ouders nog wel even mee de klas in. Voor eventuele 

vragen kunt u ons natuurlijk altijd benaderen voor of na schooltijd. Denkt u er ook allemaal 

even aan dat we echt om 8.30 uur met het lesprogramma willen starten. 
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BAKSETBALTOERNOOI VAN BATOUWE 

In de kerstvakantie vond altijd het jaarlijkse basketbaltoernooi van Batouwe plaats. Dit 

schooljaar heeft Batouwe het basketbaltoernooi verplaatst naar de carnavalsvakantie. Het 

komt er dus nog aan! 

 

BIJLAGEN 

Donderdag 7 december zijn door RTL nieuws de Citoscores gepresenteerd van alle 

basisscholen in Nederland. Aan deze Citoscores is een rapportcijfer gekoppeld. Een 

rapportcijfer tussen de 4 en de 10. Voor De Borgwal zijn zij tot een gemiddelde Citoscore 

gekomen van 540,4. Dit gemiddelde ligt boven het landelijk gemiddelde in vergelijking met 

vergelijkbare scholen qua populatie. Hieraan is voor De Borgwal het rapportcijfer van 8 

verbonden.  

 

Deze Citoscore is een gemiddelde van de eindtoetsen Cito (Eindtoets Cito groep 8) uit 2015, 

2016 en 2017. De scores van alle leerlingen worden bij elkaar opgeteld. Bij ons op school 

nemen alle kinderen deel aan de eindtoets, ook de kinderen met een LWOO beschikking 

(leerweg ondersteunend onderwijs). Dit is niet bij alle scholen het geval, er zijn scholen die 

leerlingen met een LWOO beschikking niet mee laten doen met de Citotoets voor groep 8. 

Dit heeft natuurlijk effect op de gemiddelde score van school.  

 

De Borgwal komt uit op een score in 2015 van gemiddeld 539,6, in 2016 op een gemiddelde 

score van 542 en in 2017 op een gemiddelde score van 538,7.  

 

Wij zijn super trots op deze mooie score en het feit De Borgwal met een 8 als hoogste is 

beoordeeld in de gehele Betuwe. De Gelderlander heeft hier een artikel aan gewijd. Deze is 

als bijlage bij de infobrief gevoegd. 

 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 

 

Namens alle collega’s van De Borgwal willen wij de 

kinderen, ouders en andere betrokkenen een heel 

goed Kerstfeest toewensen en een spetterend, 

gelukkig, gezond en liefdevol 2018!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

 

Team De Borgwal 

 
 

 

BIJLAGEN 

 Artikel ‘De Gelderlander’  ‘Alle scholen scoren voldoende’ 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 18 januari 2018.  
 


