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Infobrief nummer 14, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 25-03-2019 

Audit 

 

 

MR 

 

Di. 26-03-2019 

Schoolfruit 

 

Schoolfotograaf 

 

Potje 

Wo. 27-03-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Simone 

bijeenkomst Dalton 

 

Juf Rie afwezig, 

invaller in groep 5 

 

 

Do. 28-03-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Simone in 

groep 7  

 

Groep 6 ‘Over de 

tong’ 

 

Groep 7 ‘Expeditie 

lekker in je vel’ 

 

Groep 8 

‘Klassenlunch’ 

Vr. 29-03-2019 

Bank in de klas, 

groep 6, 7 en 8 

 

Verjaardag juf 

Rie in groep 5 

Ma. 01-04-2019 

Juf Rianne in groep 

3 

 

 

Inloop 

Di. 02-04-2019 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

 

Wo. 03-04-2019 

Regelluwe dag, 

kinderen zijn vrij 

 

 

Do. 04-04-2019 

Schoolfruit 

 

Verkeersexamen 

groep 7 

 

Creatief groep 

3/4/5 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 05-04-2019 

Schoolfruit 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Schoolfotograaf; 

 Formatie volgend schooljaar; 

 Week van de lentekriebels; 

 Verkeerskunsten. 

 SAVE THE DATE: VRIJDAGAVOND 12 APRIL 2019! 

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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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Kyra Steeg (groep 1A) en Hugo Hafkenscheid (groep 1A) van harte welkom heten op 

De Borgwal. Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school. 

 

JARIGEN 

23 maart   Ties van Kampen   Groep 1/2B 

28 maart   Nikola Jovanovic   Groep 8 

29 maart   Mees Mocking   Groep 6 

29 maart    Bas Vonk    Groep 4 

29 maart   Juf Rie    Groep 5 

30 maart   Bart Klein Bleumink   Groep 4 

1 april    Melua van den Brink   Groep 5 

5 april    Jenne van Moerkerk   Groep 6 

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 maandag 1 april 

en dat is geen grap! 

 

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! 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 26 maart komt de schoolfotograaf naar de Borgwal. De kinderen worden allemaal 

individueel op de foto gezet en er zal ook weer een klassenfoto gemaakt worden. Ook zullen 

er broertjes-zusjes foto's gemaakt worden. De broertjes-zusjes foto's van kinderen die 

allemaal op school zitten worden binnen schooltijd gemaakt. Voor degene welke broertjes 

en/of zusjes hebben buiten De Borgwal is er gelegenheid om na schooltijd ook op de foto te 

gaan. Vanaf donderdag 21 maart ligt er in de grote hal een inschrijflijst hiervoor. Graag 

aansluitend inschrijven. De kleuters mogen indien gewenst een knuffel meenemen zodat ze 

zich wat meer op hun gemak voelen.  

 

OPEN DAG 

Zaterdag 16 maart was onze jaarlijkse open dag. Fantastisch om te ervaren dat zoveel 

belangstellenden hebben kunnen kijken naar ons Daltononderwijs en hoe wij dat bij ons op De 

Borgwal vormgeven. Dit hadden wij niet kunnen laten zien zonder de hulp van alle ouders en 

leerlingen! Ontzettend bedankt daarvoor! Mocht u ouders spreken die onze open dag gemist 

hebben of ouders die nog eens terug willen komen, men kan altijd een afspraak maken voor 

een rondleiding terwijl de school in bedrijf is.  

http://www.borgwal.nl/


Infobrief schooljaar 2018-2019 

 

 

3 

 

DALTON 

DAGTAAK GROEP 3 

Als de kinderen in groep 3 komen, wordt het planbord, het registratiebord en het 

portfolioboekje ingewisseld voor de dagtaak. 

Door het werken met het planbord, hebben kinderen reeds leren plannen (wat doe je 

wanneer). Door het registratiebord en het invullen van het portfolio is met name de 

registratie al ingeoefend. 

Tijdens de in oefening van de dagtaak staan de activiteiten die de kinderen die dag moeten 

inplannen ook op het bord genoteerd en gevisualiseerd. Hierdoor wordt de kinderen stap voor 

stap geleerd hoe ze met de dagtaak om moeten gaan.      

                                        
         

                     Dagtaak groep 3                               Gebundelde dagtaak groep 3            

 

Op de dagtaak staat aangegeven:  

 De dag van de week; 

 3 oefeningen: lees-/taaloefening, schrijfoefening en een rekenoefening; 

 Vakje om de taak in de dagkleur af te kleuren; 

 De kinderen kijken soms het werk zelf na en noteren het aantal fouten; 

 Ze kleuren een gezichtje: blij=het ging goed; neutraal= bijna goed en sip=het ging niet 

goed; 

 Een gezichtje ingekleurd door de leerkracht en eventueel een opmerking van de 

leerkracht; 

 Extra werk. 

 

Vanaf de herfstvakantie werken we met een gebundelde dagtaak. Door het bundelen van 

dagtaken in de vorm van een weekoverzicht, krijgen de kinderen een beeld van: 

 De hoeveelheid werk; 

 De samenstelling van een taak; 

 De soorten opdrachten; 

 De verschillende vakgebieden. 

 

Doordat het werk steeds met dagkleuren wordt afgetekend, wordt het inzicht in het 

weekritme nog eens versterkt. 
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FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 

Wij zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Schooljaar 2019-2020 starten 

wij in ieder geval met 8 groepen. 2 groepen 1/2, een losse groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, 

groep 7 en groep 8.  

 

VERTELT UW KIND WELEENS OVER SCHOOL? 

Wij horen regelmatig dat leerlingen weinig vertellen over wat zij op school hebben gedaan. 

Misschien dat u iets aan onderstaande vragen heeft. 

In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-wat-waar-vragen over de schooldag 

van je kind. Dikke kans op meer antwoorden en een gezellig gesprek(je) met je kind als 

resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen: 

1. Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

2. En wat was het stomste? 

3. Wat heb je vandaag gemaakt? 

4. Wat heb je vandaag opgeruimd? 

5. Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

6. Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

7. Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 

8. Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

9. Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

10. Wat heb je vanmiddag gegeten? Wie zat er naast je tijdens het overblijven? 

11. Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

12. Wat heb je vandaag aan de juf of meester gevraagd? 

13. Wat heeft de juf of meester vandaag aan jou gevraagd? 

14. Naast wie zat jij vandaag (tijdens) het overblijven? 

15. Wie was er ziek vandaag? 

Succes vanmiddag! 
 

MAD SCIENCE 

Donderdag 21 februari hebben de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 de show van Mad Science 

gezien. De inschrijftermijn is iets verlengd. Mocht u nog interesse hebben, dan kunnen de 

leerlingen nog worden opgegeven. Alles hierover staat in de bijlage. 

 

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 

Wij zijn gestart met de week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het 

speciaal- en basisonderwijs en vindt plaats van 18 t/m 22 maart 2019. Wij hebben ervoor 

gekozen om deze met 1 week te verlengen. Op 1 april is er inloop en mogen jullie door de 

school lopen om zo een kijkje te nemen wat de verschillende groepen met het thema hebben 

gedaan. 

 

BIJLAGEN 

 Bijlage 1: Flyer Sjors sportief en Sjors creatief. 

 Bijlage 2: Flyer Mad Science. 
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VERKEERSKUNSTEN 

Op dinsdag 19 maart hebben de groepen 4 t/m 8 verkeerssituaties op het schoolplein 

geoefend. De verkeerssituaties zijn door een begeleider van de verkeersmethode 

Verkeerskunsten klaargezet. Omdat het een zeer leerzame dag was, willen we in de toekomst 

2 praktische verkeersdagen per schooljaar organiseren. De materialen mogen we namelijk op 

school houden! Voor de volgende verkeersdagen zijn we op zoek naar hulpouders, liefst 1 à 2 

uit elke klas, die een dag of dagdeel willen helpen. Als u interesse heeft of als u nog meer 

informatie wilt ontvangen dan kunt een mail sturen naar: t.rasing@delinge.nl. We willen de 

hulpouder, juf Lisa en de stagiaires bedanken want anders was deze dag niet mogelijk 

geweest. 

 

SIMAVI 

Dinsdag 9 april wordt er weer oude kleding opgehaald op De Borgwal. Mocht u thuis oude 

kleding hebben, gooi deze niet in een kledingcontainer, maar breng deze naar De Borgwal. Het 

bedrag dat wij hiermee ophalen komt ten goede aan de leerlingen! 

 

SAVE THE DATE: VRIJDAGAVOND 12 APRIL 2019 

Vrijdagavond 12 april willen wij tijdens een bijzondere avond vieren dat wij wederom het 

predicaat Excellente School hebben ontvangen voor de komende 3 jaar. Schrijft u deze 

datum alvast in uw agenda? Leerlingen, ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Meer 

informatie volgt. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 4 april 2019. 
 

mailto:t.rasing@delinge.nl

