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Infobrief nummer 10, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 21-01-2019 

Uitslag predicaat 

Excellente 

scholen… 

Feestje…?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily aanwezig 

Di. 22-01-2019 

Schoolfruit 

 

Potje 

 

Maandviering 14.15 

uur, 

belangstellenden 

welkom! 

Wo. 23-01-2019 

Schoolfruit 

 

Voorleesontbijt 

groepen 1/2 

 

Juf Annelies in groep 

1/2B 

 

Studiebijeenkomst 

Wetenschapsknooppunt 

voor leerkrachten, 

leerlingen gaan gewoon 

naar school. Invaller in 

groep 6, 7 en 8, geen 

gym voor deze groepen! 

 

Lily aanwezig 

Do. 24-01-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Wendy in 

groep 1/2B 

 

Creatief 

Vr. 25-01-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily ochtend aanw. 

Ma. 28-01-2019 

 
Di. 29-01-2019 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

 

 

 

 

 

Lily ochtend aanw. 

Wo. 30-01-2019 

Studiedag 

 

Do. 31-01-2019 

Schoolfruit 

 

Meester Thijs 

afwezig, invaller in 

groep 7 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Lily aanwezig 

Vr. 01-02-2019 

Schoolfruit 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Carnaval; 

 Gym en regen; 

 Reminder voorleesontbijt; 

 Predicaat Excellente school. 

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 

19 januari   Sverre van Aalst  Groep 8 

20 januari  Hugo Peters   Groep 3 

21 januari   Sil Klomp    Groep 6 

22 januari   Amy van Eck   Groep 4 

23 januari  Annabel Hendriks  Groep 8 

26 januari  Isa Elferink   Groep 4 

28 januari  Hannah Derksen  Groep 1A 

29 januari  Lize Huiskes   Groep 3 

29 januari  Nina Klomp   Groep 8 

29 januari  Juf Rozemin   Groep 1/2 

1 februari   Dinand Feenstra  Groep 7 

1 februari  Aimee Geurtz   Groep 4 

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

 

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 

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 grijze magneetbord. 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. 

 

 

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. 

 

http://www.borgwal.nl/
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REMINDER 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.  

 

CARNAVAL GROEPEN 1-2 

Op donderdagmiddag 28 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 1maart vrij.  

 

HULPOUDERS CARNAVAL 

Voor de activiteiten tijdens de carnavalsviering op zowel donderdagmiddag 28 februari  

( groepen 1 en 2) als vrijdag 1 maart zoeken wij hulpouders. 

Wij zoeken ouders die deze middag en ochtend op school willen meehelpen. De precieze 

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

 

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. 
 

MAANDAG 21 JANUARI 2019 UITSLAG PREDICAAT EXCELLENTE SCHOLEN 

Maandag 21 januari 2019 vindt, mits wij weer excellent zijn bevonden, de uitreiking van het 

predicaat Excellente Scholen plaats. Dit vieren wij tijdens schooltijd met de leerlingen. Wij 

houden jullie op de hoogte. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 31 januari 2019. 
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