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Infobrief nummer 15, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 08-04-2019 

 

 

Di. 09-04-2019 

Schoolfruit 

 

Juf Rianne in 

groep 3, juf 

Annelies in groep 

8, juf Carla in 

groep 4 

 

Potje 

 

Simavi kleding 

inzameling 

 

Wo. 10-4-2019 

Schoolfruit 

 

 

 

Do. 11-04-2019 

Schoolfruit 

 

Audit 

 

Meester Thijs 

afwezig, juf 

Simone in groep 7 

Vr. 12-04-2019 

‘Viering Predicaat 

Excellente 

School, afsluiting 

Blazersbende’, 

19.00 uur, OBC 

Bemmel, De 

Heister 

Ma. 15-04-2019 

 

Di. 16-04-2019 

Cito Eindtoets  

 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

 

Wo. 17-04-2019 

Cito Eindtoets 

 

Schoolfruit 

 

BHV-cursus 

 

 

Do. 18-04-2019 

Cito Eindtoets 

 

Schoolfruit, 

laatste keer! 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 19-04-2019 

Paasviering op De 

Borgwal 

 

Groep 1 van harte 

welkom! 

 

Alle leerlingen 

12.00 uur uit 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Buitenspeelmateriaal groep 1/2; 

 4 en 5 mei project; 

 Citotoets groep 8; 

 Dalton  van dagtaak naar weektaak; 

 Pasen; 

 WKRU; 

 Regelluwe dag 3 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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BUITENSPELMATERIAAL GROEPEN 1-2 

Om 12.00 uur staan er voor de overblijfkinderen enkele karren en fietsen klaar.  

I.v.m. de veiligheid voor ouders en kinderen wordt vriendelijk verzocht om de materialen 

achter de pionnen te laten staan. We hopen op uw begrip. 

 

JARIGEN 

7 april    Jetze Spiering  Groep 7 

7 april    Fenne Tak Foek  Groep 5 

10 april   Dino Steeg   Groep 3 

18 april   Thijmen van Blommenstein Groep 3 

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

 

4 EN 5 MEIPROJECT 

Namens De Borgwal gaan Gijs Peters, Joost Wilkens en Yindee Hendriks 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.  

 

CITO GROEP 8 

Op 16, 17 en 18 april 2019 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.  
 

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 €42,85. 

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

 

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 

http://www.cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.citotrainer.net/
http://www.borgwal.nl/
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VAN DAGTAAK NAAR WEEKTAAK 

In groep 4 werken we tot de herfstvakantie met een gebundelde dagtaak. Na de 

herfstvakantie maken we de overstap naar de hele weektaak. 

 

Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen 

ieder kind, op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk 

binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt.  

 

De weektaak bevat de volgende onderdelen: 

 alle vakgebieden kunnen in principe worden opgenomen in de weektaak. 

 er staat duidelijk vermeld wanneer de instructie en bespreektijden zijn. Instructietijden 

zijn momenten aan het begin van de week waarop de kinderen (in een kleine groep op 

niveau) instructie krijgen van de leerkracht. Bespreektijden zijn momenten aan het einde 

van de week waarop de gemaakte stof (in dezelfde kleine groep op niveau) besproken 

wordt. 

 er is ruimte om kinderen te laten aangeven welke planning zij maken alvorens zij aan het 

werk gaan. 

 kinderen kunnen het gemaakte werk in de dagkleur aftekenen. 

 er is ruimte om op de weektaak aan te geven hoe het nagekeken werk is gemaakt. 

 er kunnen opmerkingen door kinderen en door de leerkracht worden geplaatst. 

 het keuzewerk is geïntegreerd in de weektaak. 

 er is een verdeling in instructie-/bespreektaken, basiswerk en extra werk gemaakt. 

 de leerlingen geven op de taak aan waar ze deze week aan willen werken. 

 aan het einde van de week reflecteren zij voor zichzelf hoe zij gewerkt hebben en kunnen 

daarbij een tip voor zichzelf geven.                                 

Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten die voor alle 

kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk te leveren. 

Per groep werken we met drie niveaus: de basistaak, een uitgebreide taak voor kinderen die 

meer stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen die (nog) moeite hebben met de 

basistaak. 

Naast deze drie niveaus circuleren er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus 

waarop je de taak moet aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, 

zorgkinderen met een eigen leerlijn, kortom differentiatie alom. 

 

2x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar 

ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag-

/weektaak en krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen. 
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PASEN 

We vieren vrijdag 19 april Pasen op De Borgwal. U wordt vriendelijk verzocht uw kind(eren) op 

donderdag 18 april alvast bord, beker en bestek mee te geven. Groep 1 is ook van harte 

welkom op deze dag, geef dit wel even door aan de groepsleerkracht!  

 

We beginnen om half 9 in de klassen met een ontbijt, ieder kind wordt verzocht 1 bordje te 

versieren voor een ander kind uit dezelfde groep. In de groepen wordt geregeld voor wie uw 

kind een bordje maakt en wordt het bordje geregeld. 

Zoals bekend is het de bedoeling dat kinderen met een allergie voor hun eigen ontbijt zorgen. 

Na de pauze is er in elke klas een knutselactiviteit. Alle kinderen zijn om 12.00 uur  uit! 

 

WKRU 

De groepen 6, 7 en 8 hebben de eerste weken na de carnavalsvakantie alle lessen gehad die 

het Radboud Science Team heeft ontwikkeld voor de basisschool rondom het project ‘Sporten 

is gezond, toch?!’. Zij hebben meer geleerd over de functie van het hart en wat inspanning 

met het hart doet. Afgelopen maandag hebben alle leerlingen in groepjes, samen met 

begeleiders vanuit het Wetenschapsknooppunt zelf onderzoeksvragen opgesteld. Een mooi 

voorbeeld uit groep 6 is: Word je net zo moe als je 5 minuten zittend basketbalt dan dat 

je 5 minuten staand basketbalt? Deze week en volgende week gaan zij zelf een onderzoek 

doen om hun onderzoeksvraag te onderzoeken. Klopt de hypothese die zij hebben gesteld? 

Hiervoor gebruiken zij ‘proefpersonen’ uit de hele school. In de week voor de meivakantie 

worden alle onderzoeken afgerond.  

 

BIJLAGE 

 Bijlage 1: Sjors Sportief 

 Bijlage 2: OR zoekt nieuwe leden 

 Bijlage 3: Oranje Comité Bemmel 

 

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! 

 

REGELLUWE DAG 3 APRIL 2019 

Gisteren was er weer een regelluwe dag voor de leerlingen. Voor de leerkrachten was dit een 

dag op De Borgwal. Wij hebben met het hele team gewerkt aan de lessen rondom het project 

van het Wetenschapsknoopppunt Radboud Universiteit. De leerkrachten van groep 1 t/m 5 

hadden al een start gemaakt met de vertaling van de lessen vanuit de bovenbouw naar de 

onderbouw. Deze zijn nu allemaal af en voorbereid. De leerkrachten uit de bovenbouw hebben 

alle input die zij deze week hebben gekregen tijdens het bezoek van de medewerkers van het 

WKRU afgelopen maandag verwerkt in de lessen. Het project ‘Sporten is gezond, toch?!’ 

draait volop in de bovenbouw. Ook hebben wij de inzet van de werkdrukmiddelen dit 

schooljaar geëvalueerd en samen gebrainstormd over hoe wij de inzet van de werkdrukgelden 

voor volgend jaar willen inzetten.  
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REMINDER  12 APRIL 2019 PARTY! 

 
 

 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 18 april 2019. 


