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Infobrief nummer 9, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 22-01-2018 

Uitje groep 

5/6/7/8 naar 

Papendal 

 

Screening fijne 

motoriek groep 2 

Di. 23-01-2018 

Potje 

 

 

Wo. 24-01-2018 

Voorleesontbijt 

groep 1/2 

Do. 25-01-2018 

Creatief groep 3 

t/m 8 

Vr. 26-01-2018 

 

Ma. 29-01-2018 

Inloop 15.15 uur 

 

Juf Annelies in 

groep 3  

Di. 30-01-2018 

Potje 

 

Juf Annelies in 

groep 1-2B  

 

 

Wo. 31-01-2018 

Geen gym voor groep 

3 

 

Do. 01-02-2018 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Wendy in groep 

1-2B  

Vr. 02-02-2018 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Inloop 29 januari 2018; 

 Voorleesontbijt groep 1/2; 

 Gym en regen; 

 Basketbaltoernooi Batouwe; 

 Carnaval 2018. 
 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool 
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Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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JARIGEN 

20 januari  Hugo Peters   Groep 2B 

21 januari   Sil Klomp    Groep 5 

22 januari   Amy van Eck   Groep 3 

23 januari  Annabel Hendriks  Groep 7 

26 januari  Isa Elferink   Groep 3 

29 januari  Lize Huiskes   Groep 2B 

29 januari  Nina Klomp   Groep 7 

29 januari  Luuk Vos   Groep 8 

29 januari  Juf Rozemin   Groep 1/2 

1 februari   Dinand Feenstra  Groep 6 

1 februari  Aimee Geurtz   Groep 3 

2 februari  Finn Peters   Groep 6 

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

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Isabel Arts en Hannah Derksen van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen 

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

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 maandag 29 

januari 2018. 

 

VOORLEESONTBIJT GROEP 1/2  

Op 24 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? 

 

VOORSTELLING: GROEP 1-2 EN 3 IN DE KINKEL WOENSDAG 7 FEBRUARI   

Van 11. 00- tot 11.30 uur hebben de groepen 1 t/m 3 een voorstelling in de Kinkel. De kinderen 

wandelen samen met de juffen daarheen. Uw zoon/ dochter mag om 11.45 uur opgehaald 

worden bij de ingang van de Kinkel. 
 

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 € ??. 

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 

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. 

 

DALTON 

WERKEN MET EEN PORTFOLIO  

 

Een portfolio is een persoonlijke werkmap met hierin 

een diverse verzameling van gemaakt werk, 

registratiebladen, foto’s en werkstukken. Dit wordt 

samen met het kind bij elkaar gevoegd, waardoor dit 

gezamenlijk een beeld oplevert van het kind. Door 

middel van het portfolio, leren de kinderen van groep 

1/2 onder andere registreren. Zij zoeken het juiste 

pictogram van het werkje wat ze hebben gedaan en kleuren het rondje af met de dagkleur.  

 

Wat kan er in een portfolio zitten? 

 Het kind verzamelt in het portfolio tekeningen, werkbladen, boekenkring en foto’s; 

 Belangrijk is dat het kind zelf mag aangeven of een werkje mee naar huis gaat, of dat 

het in het portfolio wordt bewaard; 

 De rol van leerkracht hierbij is sturend begeleiden. 

 

Groep 3 t/m groep 8 

 

In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen een eigen klapper waarin het gemaakte werk 

bewaard wordt. Vanaf groep 3 zit het portfolio in het rapport. Naar aanleiding van een aantal 

vragen schrijven de kinderen, eventueel met behulp van de leerkracht, een reflectieverslag. 

We vinden het belangrijk dat kinderen een goed beeld van zichzelf hebben en begeleiden de 

kinderen hier gedurende hun schoolloopbaan bij. Door ze veel bij de beoordeling van eigen 

gemaakt werk te betrekken, maar ook dat van anderen op een positieve opbouwende manier te 

beoordelen, hopen wij dit te bewerkstelligen.  

Wij streven er naar de reflectiepunten zoveel mogelijk uit de kinderen zelf te halen. 

Hierdoor zijn de kinderen erg betrokken bij hun eigen beoordeling en bereid de 

verbeterpunten te verbeteren. 

 

FAMILIE HENDRIKS BEDANKT  

Tijdens de kerstviering zijn de ouders, bij het moment van gezellig samen zijn, getrakteerd 

op lekkere oliebollen. Deze zijn gesponseerd door fam. Hendriks. Ze waren weer heerlijk!! 

Bedankt!  
  

GEEN GYM VOOR GROEP 3 

In verband met de wintersignalering in groep 3 komt de gymles op woensdag 31 januari te 

vervallen. U kunt uw kind op woensdag 31 januari gewoon om 8.30 uur brengen op school. 

 
 

 

http://www.borgwal.nl/
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GYM REGEN ETC 

Het weer wordt weer slechter, ter voorkoming van vragen herhalen wij graag nogmaals de 

afspraken over het wel en niet gymmen.  
 

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. 

 

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. 

 

BASKETBALTOERNOOI BATOUWE 

In de carnavalsvakantie organiseert BV Batouwe in Sportcentrum De Schaapskooi het 

jaarlijkse Basketball Jeugdtoernooi. Op donderdag 15 februari wordt het toernooi voor de 

groepen 5 en 6 georganiseerd. De groepen 7 en 8 mogen op vrijdag 16 februari hun talent 

laten zien. Op beide dagen zal het toernooi rond 10:00 uur starten en om ongeveer 14:30 uur 

zijn afgelopen. Kinderen die aan het toernooi willen deelnemen, kunnen zich schriftelijk (via 

mail of briefje mét handtekening van een ouder) bij de groepsleerkracht opgeven. We gaan er 

van uit dat alle opgegeven kinderen aan het toernooi deelnemen omdat er aan de deelname 

kosten zijn verbonden (de kosten worden door De Borgwal betaald). Ook zoeken we ouders die 

de teams (groepje van 6 tot 8 kinderen) willen begeleiden. Kinderen en hulpouders kunnen zich 

tot en met donderdag 25 januari bij de groepsleerkracht aanmelden. 

CARNAVAL GROEPEN 1-2 

Op donderdagmiddag 8 februari, van 13.15 uur tot 15.15 uur, vieren de kinderen van de 

groepen 1-2 carnaval. De kinderen mogen deze middag verkleed komen, er zal een modeshow 

zijn en een spelletjesmiddag. De kleuters die op donderdag overblijven kunnen zich tussen de 

middag verkleden en dan zorgen wij ervoor dat ze eventueel geschminkt worden.  

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben op vrijdag 9 februari vrij.  
 

DE LINGE BESTAAT 20 JAAR 

In 2018 bestaat De Linge 20 jaar. Hier wordt het hele jaar door met verschillende 

activiteiten voor leerlingen, ouders en medewerkers bij stil gestaan. Maandag 22 april is de 

eerste activiteit voor alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Zij gaan naar Papendal voor een 

lezing van Ruud Veltenaar. Betreffende ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd. Een 

leuk vooruitzicht! 
 

mailto:borgwal@delinge.nl
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CARNAVAL 

Donderdagmiddag 8 februari vieren de groepen 1 en 2 samen Carnaval. De kinderen mogen 

deze dag verkleed op school komen. De middag zal in het teken staan van spelletjes en 

gezelligheid. De kleuters hebben vanaf donderdagmiddag 15.15 uur vakantie en zijn dus 

vrijdag vrij. 

 

Op vrijdag 9 februari zullen de groepen 3 t/m 8 Carnaval vieren op De Borgwal. De kinderen 

mogen deze dag verkleed naar school komen. 

 

Dit jaar hebben wij voor een andere opzet gekozen. In de ochtend hebben wij een 

talentenshow, ‘Borgwal got Talent’. Hier mogen alle kinderen die dat willen hun kunsten 

vertonen. Ook zullen er in verschillende groepen, allerlei activiteiten zijn.  

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

We willen alle ouders vragen geen confettispuitbussen en speelgoedwapens mee naar 

school te geven. 

 

HULPOUDERS CARNAVAL 

Voor de activiteiten tijdens de carnavalsviering op vrijdag 9 februari zoeken wij hulpouders!  

Wij zoeken ouders die deze ochtend op school willen meehelpen. De precieze invulling van 

deze dag volgt later. Graag opgeven bij de OR: ordeborgwal@delinge.nl 
 

BIJLAGE 

 Flyer familiekracht. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 1 februari 2018.  
 
 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl

