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Infobrief nummer 12, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 18-02-2019 

Regelluwe dag, alle 

leerlingen vrij! 

Di. 19-02-2019 

Schoolfruit 

 

Potje 

Wo. 20-02-2019 

Schoolfruit 

 

Invallers in groep 

1/2A, 1/2B, 3 en 6 

 

Juf Carla in groep 4, 

juf Gerda in groep 8 

 

Do. 21-02-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Anne in 

ochtend in groep 8 

 

Winterrapport mee 

naar huis 

 

Promoshow Mad 

Science groep  

3 t/m 8 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Inloop 15.15 uur. 

Vr. 22-02-2019 

Groep 8 ‘Veteraan 

in de klas’ 

Ma. 25-02-2019 

Verjaardag 

meester Thijs in 

groep 7 

 

Driehoeks-

gesprekken 

 

Juf Rianne in 

groep 3 

Di. 26-02-2019 

Schoolfruit  

 

Uitje groep 6/7/8 

 

Potje 

 

Driehoeks-

gesprekken 

 

 

Wo. 27-02-2019 

Schoolfruit 

 

Driehoeks-

gesprekken 

 

 

 

 

 

Do. 28-02-2019 

Schoolfruit 

 

Carnaval groep 1/2  

 

Driehoeks-

gesprekken 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 01-03-2019 

Carnaval groep 3 

t/m 8, groep 2 van 

harte welkom! 

12.00 uur vakantie 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Daltondag  School in bedrijf; 

 Doppen sparen; 

 Batterijen sparen; 

 Onderzoekend leren in de onderbouw. 
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JARIGEN 

17 februari   Anouk Peters   Groep 7 

20 februari  Loïs van Doesburg  Groep 4 

20 februari  Juf Lisa     

21 februari  Gijs Berndsen  Groep 1/2A 

25 februari  Dion van Mierlo  Groep 6 

25 februari   Meester Thijs   Groep 7 

27 februari   Jaydey Sijnja  Groep 1/2A 

28 februari  Fiene Moors   Groep 7 

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 donderdag 21 

februari. 

 

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 

SCHOOL IN BEDRIJF 

 

Donderdag 14 maart ‘vieren’ wij op school de daltondag. De nationale daltondag is 20 maart. 

Omdat wij graag de school openstellen voor ouders/opa’s/oma’s etc. hebben wij ervoor 

gekozen om dit op een dag te doen dat er geen gym is in de groepen 3 t/m 8. Vanaf maandag 

25 februari komen er lijsten bij de klassen te hangen waar u zich kunt intekenen voor het 

bezoeken van een les. Per leerling graag 1 geïnteresseerde intekenen. Mocht er op het laatst 

blijken dat er plekken over zijn, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Op deze dag 

neemt u een kijkje in de klas, u kijkt toe, doet actief mee, kortom een gezellig leermoment bij 

ons op De Borgwal. De lijsten worden dinsdag 12 maart weer weggehaald. Wees er dus op tijd 

bij!!! We zien u graag donderdag 14 maart. 

 

BATTERIJEN SPAREN 

Op De Borgwal hebben wij inzamelbussen voor lege batterijen. Deze staan in de buitenklas en 

in het halletjes van de onderbouw. Lege batterijen kunnen hierin worden gedeponeerd. Voor 

elke kilo lege batterijen die wij sparen, krijgen wij punten waarmee we buitenspeelmateriaal 

kunnen aanschaffen. Sparen dus!! 

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

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de 

groepen voor het komend schooljaar (2018-2019). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol 

dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze 

school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een 

aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek 

willen, dan kan dat uiteraard ook. 

 

20 FEBRUARI STARTDAG ONDERZOEKEND LEREN IN DE ONDERBOUW 

Woensdag 20 februari gaan juf Ria, juf Annelies, juf Wendy, juf Rianne, juf Simone en juf 

Anne naar de Radboud Universiteit om samen met de medewerkers van het 

Wetenschapsknooppunt lessen voor de onderbouw te gaan maken rondom onderzoekend leren. 

Zijn wij met de onderbouw goed op weg? Hoe kunnen wij onze lessen nog beter maken? Vanuit 

het Radboud Science Team bovenbouw gaan juf Karen en juf Christine deze dag mee om de 

koppeling door de hele school te krijgen. 

 

DOPPEN SPAREN 

Al enkele jaren sparen wij doppen op De Borgwal. 

De doppen worden door juf Christine naar een 

ophaalpunt in Arnhem gebracht. In 2018 zijn daar 

391 zakken met doppen gebracht met een 

totaalgewicht van 1999 kilo! De landelijke 

eindstand van de doppenactie in 2018 is €40000! 

Van dit bedrag kan de opleiding van 8 hulphonden 

worden bekostigd, een geweldig resultaat! 

Dankjewel allemaal! 

 
 

OUDERBIJDRAGE OR 

Denkt u er nog aan om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hierover heeft u eerder al 

informatie ontvangen. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 28 februari 2019. 
 
 


