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Infobrief nummer 14, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 09-04-2018 

Inspectie bezoekt 

De Borgwal 

Di. 10-04-2018 

Inspectie bezoekt 

De Borgwal 

 

Potje 

 

 

 

 

Wo. 11-04-2018 

 

Do. 12-04-2018 

Tuin van de vrijheid 

Vr. 13-04-2018 

Juf Karen afwezig, 

invaller in groep 6 

Ma. 16-04-2018 

 

Di. 17-04-2018 

Eindcito groep 8 

 

Potje 

 

 

 

 

Wo. 18-04-2018 

Eindcito groep 8 

Do. 19-04-2018 

Eindcito groep 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Creatief 

 

Start ‘Fantastisch 

bouwen’ groep 4 

 

Vr. 20-04-2018 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Leerlingenraad; 

 Cito groep 8; 

 4 en 5 mei project; 

 Bezoek aan het dijkmagazijn; 

 Opbrengst Care4Tina; 

 K’NEX; 

 Bijlage bij de infobrief over Koningsdag; 

 Bijlage bij de infobrief over de avond4daagse; 

 Fantastisch bouwen. 
 

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 

7 april    Jetze Spiering  Groep 6 

7 april    Fenne Tak Foek  Groep 4 

10 april   Dino Steeg   Groep 1/2A 

13 april   Sofie van Haren  Groep 8 

16 april   Niek Jansen   Groep 8 

18 april   Thijmen van Blommenstein Groep 1B 

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 maart was € 63,80. 

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 

 

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: LEERLINGENRAAD 

De volgende punten zijn in de leerlingenraad besproken: 

 De rolluiken van de Buitenklas zijn wederom kapot. Meester Eric gaat hier naar kijken. 

 De planken op het muurtje voor de fietsenstalling zijn nog niet gemaakt. Meester Eric 

neemt contact op met Groen Kreatief. 

 Groep 6 en groep 8 maken graag nog meer uitgebreid kennis met juf Lily. 

 Met ‘gewonde’ leerlingen mogen nu anderen mee naar binnen tijdens de TSO, gaat stuk 

beter. 

 Groep 5 en 7 graag toevoegen op de klassendienstlijst: buitenspeelmateriaal opruimen. 

 In groepen 3, 4 en 5 bespreken dat je niet uit de rij mag voordat je op het schoolplein 

bent. 

 Pyjamadag datum komt nog uit groep 6.  

 Graag nieuwe hesjes aanschaffen voor het fietsen naar de gym, huidige hesjes zijn 

sterk aan vervanging toe. 

 Er staan nog steeds veel ouders bij de fietsen voor het ophalen van leerlingen. Weer 

een stukje in de infobrief plaatsen. 

 Groep 4/5/7: tijdens de pauzehap worden er veel koeken en andere ongezonde dingen 

meegenomen. Idee bespreken wat iedereen mee heeft, dan nemen anderen ook sneller 

gezonde dingen mee. 

 Er komt geen ander klimrek, geen geld en geen plek. 

 Rekstok wiebelt nog steeds. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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 Groep 4 speelt veel pakkertje in de hoek waar geen zicht op is. Graag alerter kijken in 

die hoek! 

 

Verder zijn er een aantal ideeën genoemd wat het team intern zal bespreken. 

 Schoolkrant uitgave door de leerlingen; 

 De kippen uit de broedmachine houden en een kippenhok op school krijgen. 

 Engels in groep 1/2 meer liedjes zingen in het Engels. 

 Kinder EHBO in groep 7 en 8 (bedacht door groep 6) 

 

CITO GROEP 8 

Op 17, 18 en 19 april 2018 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 2015. 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.  

 

4 EN 5 MEIPROJECT 

Namens De Borgwal gaan Jade Mons, Job van Driel en Rens Bierman uit groep 8 deelnemen 

aan het 4/5 mei project: De tuin van de vrijheid. Zij volgen bijeenkomsten over deze tuin en 

vooral de gedachte erachter. Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst in Bemmel. Bij deze 

herdenking is iedereen van harte welkom.  

 

 BEZOEK AAN HET DIJKMAGAZIJN GROEPEN 1-2 

De groepen 1/2A en B gaan op woensdag 25 april naar het Dijkmagazijn om het “Kabouterpad” 

te lopen. De klassenouders regelen het vervoer. De kinderen mogen die ochtend gewoon naar 

school gebracht worden. Denkt u bij slecht weer aan regenkleding en laarzen??  

Groep 1/2A gaat van 09.30 tot 10.30 uur en groep 1-2B van 10.45 tot 11.45 uur. De kinderen 

komen na afloop gewoon weer naar school. Denk u zelf aan een stoelverhoger voorzien van 

naam?? 

 

K’NEX 

Wij hebben als school en enorme hoeveelheid K’nex gekregen van Kees en Gercy van ’t 

Hullenaar. Geweldig! Ongelooflijk bedankt! 

 

TECHNIEK SHOW VAN MAD SCIENCE 

Donderdag 5 april hebben alle leerlingen een techniekshow gezien van MAD SCIENCE. De 

leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een folder mee naar huis gekregen. Zij kunnen zich 

aanmelden om deel te nemen aan naschoolse lessen over wetenschap en techniek op De 

Borgwal. De kosten die hieraan verbonden zijn, zullen voor eigen rekening komen. 

 

http://www.cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.citotrainer.net/
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CARE4TINA 

Op vrijdag 30 maart is het opgehaalde geldbedrag van de sponsorloop bekendgemaakt. Dit 

schooljaar is er geld ingezameld voor de Stichting Care4Tina. In totaal is er een bedrag van 

5000 euro opgehaald! Met dit bedrag kunnen 5 kinderen worden geopereerd. 

In de hal komen 2 posters te hangen met een “voor” foto van de kinderen die geopereerd gaan 

worden en na afloop een “na” foto. Zodat de kinderen en ouders ook de resultaten kunnen 

zien. Tussendoor zullen wij via een speciale app de vrijwilligers in China gaan volgen. Alle 

teamleden zijn ontzettend trots op de leerlingen van De Borgwal!!! Kijk gerust eens op: 

www.care4tina.nl 

 

FANTASTISCH BOUWEN 

Het project fantastisch bouwen wordt binnenkort gestart, de kinderen maken kennis met 

verschillende vormen van bouwen waarbij o.a. aspecten als bouwkunst en milieuvriendelijke 

huizen aan bod komen. Het accent ligt ook op verschillende werkvormen. 

 

Groep 4, 5 en 6 werken 4 lessen aan dit onderwerp, de 2e les moet er een schoenendoos 

worden meegenomen. 

 

19 april starten de lessen van groep 4. Deze worden 4 weken achtereenvolgend op de 

donderdagmiddag gegeven. 

 

Vanaf 25 mei zijn groep 5 en 6 aan de beurt, wisselend op de donderdag of de vrijdag. 

 

INSPECTIE BEZOEK DE BORGWAL 

Op maandag 9 april en dinsdag 10 april bezoekt de onderwijsinspectie De Borgwal. Dit in het 

kader van het traject Excellente scholen waar wij ons weer voor op hebben gegeven. De 

inspectie is in 2016 nog bij ons geweest, maar zij hebben inmiddels hun werkwijze 

aangescherpt waardoor wij nu op nog meer en andere onderwijsstandaarden worden bekeken. 

De hoofdgebieden zullen het onderwijsproces, schoolklimaat, onderwijsresultaten en 

kwaliteitszorg & ambitie zijn. Hieronder zijn losse standaarden gehangen waarin de 

inspecteur geïnteresseerd zal zijn. Gedurende het onderzoek zal hij klassenbezoeken 

afleggen en spreken met de leerlingenraad, met ouders, met het team en met de directie.  

 

BIJLAGEN 

 Bijlage 1: Informatiebrief vanuit het Oranjecomité over Koningsdag 2018. 

 Bijlage 2: Informatiebrief vanuit de OR over de avond4daagse. 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 19 april 2018.  
 

http://www.care4tina.nl/

