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Infobrief nummer 9, 2018-2019 
AGENDA… 

KERSTVAKANTIE TOT EN MET  

ZONDAG 6 JANUARI 2019 
Ma. 07-01-2019 

 

Di. 08-01-2019 

Schoolfruit 

 

Potje 

Wo. 09-01-2019 

Schoolfruit 

 

Luizen controle 

Do. 10-01-2019 

Schoolfruit 

 

Lily aanwezig 

Vr. 11-01-2019 

 

Ma. 14-01-2019 

Groep 2 neemt 

afscheid bij de 

deur 

 

OR 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

Di. 15-01-2019 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

Screening Fitpunt 

groep 2 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

Wo. 16-01-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Simone afwezig, 

bijeenkomst Dalton 

in Deventer. 

 

Adviesgesprekken 

groep 8  

 

Lily aanwezig 

Do. 17-01-2019 

Schoolfruit 

 

Infobrief komt uit 

 

Leerlingenraad 

 

Invaller in groep 7 

 

Adviesgesprekken 

groep 8  

 

Lily aanwezig 

Vr. 18-01-2019 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: GROEP 2! VOORLEESONTBIJT 1/2! LEZEN! LEERLINGENRAAD! TOETSEN! 
 

HET LEZEN VAN DE INFOBRIEF 

Elke 2 weken ontvangt u per mail onze infobrief. Alle oudste leerlingen ontvangen op dezelfde 

dag ook het voorblad van de infobrief op papier. Middels de infobrief informeren wij 

ouders/verzorgers over schoolse zaken: activiteiten die op school plaats gaan vinden, 

activiteiten die plaats hebben gevonden, gemaakte afspraken, aandachtspunten, nieuws uit de 

OR/MR en/of beleidsmatige zaken. 

Het valt ons echter op dat er regelmatig informatie uit de infobrief gemist wordt door 

ouders. Hierdoor ontstaan er vervelende situaties voor leerlingen die bijvoorbeeld spullen 

niet bij zich hebben. Voor leerkrachten is dit vaak nog wel op te lossen, maar soms ook niet. 

Dit vinden wij erg vervelend. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om de infobrief die 

om de week op donderdag digitaal verzonden wordt goed door te lezen en activiteiten die 

betrekking hebben op uw kind(eren) te noteren. Alvast bedankt! 

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 december   Marie-Fleur Hoogenboom Groep 7 

27 december   Isis Bakker   Groep 3 

29 december   Sam Jansen   Groep 4 

4 januari   Daniek van den Heuvel Groep 4 

5 januari   Lincy van Eck   Groep 8 

8 januari   Karlijn Wille   Groep 6 

8 januari   juf Margriet   IB’er 

11 januari   Aniek Pietersen  Groep 6 

14 januari   Guusje ter Heurne  Groep 4 

14 januari   Finn van Eldik   Groep 7 

15 januari   Lynn Derksen   Groep 7 

15 januari   Sytske Spiering  Groep 5 

16 januari   Pleun Schipper  Groep 5 

17 januari   Isabel Arts   Groep 1/2B 

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

 

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 15 

januari. 

 

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 14 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. 

 

VOORLEESONTBIJT GROEP 1/2  

Op woensdag 23 januari start de Nationale Voorleesweek. Wij willen deze week openen met 

een voorleesontbijt. De kinderen van groep 1-2 mogen deze dag hun ontbijt meenemen en in 

hun pyjama/badjas naar school komen. Tijdens het ontbijt worden ze in groepjes voorgelezen 

door hulpouders/opa’s/oma’s. De inschrijflijsten hiervoor hangen bij de klassendeuren. 
 

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 €49,65 

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

Hierbij de punten uit afgelopen leerlingenraad: 

 Er ligt minder poep in de zandbak. 

 Het toiletgebruik in de buitenklas gaat beter. Er schijnt een lamp te bestaan die 

aangeeft of het toilet bezet is of niet. Leerlingen vergeten in diverse klassen 

regelmatig het kaartje om te draaien of de wc bezet/vrij is. Er wordt gekeken of we 

deze mogen aanschaffen. 

 Groep 5 is rustiger bij invallers. 

 Alle kapotte spullen bij de TSO zijn weg. 

 Groep 6 mist nog steeds 4 haakjes. Meester Eric gaat hiervoor zorgen. 

 Ouders die bij de poort staan wachten gaat beter. 

 Groep 5 loopt tegen diverse dingen aan bij het buitenspelen, graag oppakken met de 

klas. 

 Juf Christine mailt elke vrijdag ouders over het fruit. Leerlingen weten zo of ze iets 

anders mee moeten nemen. Iedereen moet wel een stukje fruit proeven. 

 De planken buiten op het muurtje zijn kapot. Dit is al een tijd zo en dit zou al gemaakt 

worden. Meester Eric gaat hier achteraan. 

 Graag op de klassendienstlijst zetten, dat de klassendienst papier en zeep in de 

toiletten controleert. 

 

LEZEN 

Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf. Vergelijk het met leren 

fietsen of schakelen tijdens het autorijden: na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat 

het vanzelf. Om het lezen vanzelf te laten gaan is het dus erg belangrijk om te blijven lezen. 

Ook wanneer het vakantie is.  

 

Tips: 

• Laat het kind bij voorkeur hardop lezen. 

• Praat over de verhalen die je met het kind leest. 

• Geef complimenten tijdens het lezen. 

• Lees boeken op het niveau van het kind. 

• Zoek de moeilijke letters voor het kind op in het verhaal en lees deze woorden samen 

hardop. Eventueel kan het kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop 

lezen. Lees voor, samen (in koor) en vervolgens kan het kind het stuk zelf voorlezen. 

• Geef het kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen. Geef na een paar 

seconden evt. een kleine hint en prijs het kind wanneer het lukt om het woord zelf te lezen. 

Dus: wacht, hint en prijs! 

 

 

 

 

http://www.borgwal.nl/
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VRAAG IN DE HAL 

Regelmatig hebben wij een vraag of een stelling in de hal hangen waar de kinderen op mogen 

reageren. Deze keer hing de vraag: Wat vind jij het belangrijkste bij ons op school? 

We vonden het erg mooi om te lezen dat veel kinderen reageerden met dat we niet pesten op 

school en aardig zijn voor elkaar. Leuk om even met u te delen! 

 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 

 

Namens alle collega’s van De Borgwal willen wij de 

kinderen, ouders en andere betrokkenen een heel 

sfeervol kerstfeest toewensen en een 

spetterend, gelukkig, gezond en liefdevol 2019!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

 

Team De Borgwal 

 
 

TOETSEN 

Op De Borgwal werken we met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor het basisonderwijs. 

Het is een observatie-instrument, ook wel de LOVS-toetsen genaamd. LOVS staat voor 

Leerling Onderwijs Volg Systeem en de naam zegt eigenlijk al waar het voor bedoeld is. 

Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo krijgen we inzicht in 

de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als school vinden we het 

prettig om te zien hoe de klas scoort op toetsen die landelijk hetzelfde genormeerd worden. 

Zo hebben wij een onafhankelijke meetmomentopname van de resultaten.  

Het is goed dat we ons allemaal realiseren dat we deze toetsen moeten gebruiken zoals ze 

bedoeld zijn; een instrument om de leerlingen te volgen. Helaas wordt er in de praktijk nogal 

eens meer druk op gelegd.  

 

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons 

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling 

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst?  En ook wat zijn de nieuwe doelen die 

we willen behalen met de kinderen?  

 

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk 

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen 

mogelijk voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke 

onderwijsbehoeften.  

 

De toetsen nemen we in ieder geval 2 keer per jaar af. In januari/februari en in mei/juni. De 

resultaten worden altijd met u besproken tijdens de geplande oudergesprekken. Zo heeft u 

ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.  
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Het toetsschema voor de komende periode ziet er als volgt uit: 

Periode  Groep  Toets  

Januari  

 

Groep 3 t/m 

8 

 

Technisch lezen 

* Avi en * DMT 

Groep 3 t/m 

7 

Begrijpend lezen, rekenen en spelling 

 

Groep 2 Taal voor Kleuters 

Rekenen voor Kleuters 

* AVI= tekstlezen                    * DMT=woordlezen 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de 

leerkracht of met Margriet Hofs, intern begeleider. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 17 januari 2019. 

 

 


