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Infobrief nummer 19, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 17-06-2019 

Kamp groep 8 

 

Juf Rie in groep 5,  

juf Rianne in groep 6 

Di. 18-06-2019 

Kamp groep 8 

 

Juf Rie in groep 5, 

juf Rianne in groep 

6 

 

Potje 

 

 

Wo. 19-06-2019 

Kamp groep 8 

 

Juf Rianne in groep 

6, juf Simone in 

groep 3 

 

OR, 19.30 uur 

Do. 20-06-2019 

Leerlingen groep 8 

vrij! 

 

Juf Wendy in 

groep 1/2B 

 

Rapporten groep 

1/2 mee naar huis 

Vr. 21-06-2019 

Juf Anne in groep 

4 

 

Rapporten groep 

3 t/m 8 mee naar 

huis 

Ma. 24-06-2019 

Juf Annelies in 

groep 1/2B 

 

Rapport-/ 

3hoeksgesprekken 

Di. 25-06-2019 

Potje 

 

Doorschuifmiddag  

 

Rapport-/ 

3hoeksgesprekken 

 

Juf Lisa afwezig 

 

Poetsavond groep 

1/2 

Wo. 26-06-2019 

Rapport-/ 

3hoeksgesprekken 

Do. 27-06-2019 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Wendy in 

groep 1/2B 

 

Verjaardag juf 

Karen in groep 6 

 

Juf Lisa aanwezig 

 

Invaller in groep 7 

 

Musical groep 8 

Vr. 28-06-2019 

Juf Wendy in 

groep 2 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Wateroverlast; 

 Punten uit de MR; 

 Schooldammen; 

 Kangoeroewedstrijd; 

 Poetsavond groep 1/2; 

 Borgwal cd’s. 
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WATEROVERLAST 

Vorige week donderdag werden wij onaangenaam verrast bij binnenkomst op school. Het 

hoofdgebouw stond blank, het rioleringswater was omhoog gekomen uit alle toiletten. Details 

zullen wij jullie besparen…… 

Nogmaals ontzettend bedankt voor de vele aardige reacties/berichtjes n.a.v. de 

overstroming. Ook de hulp, ouders die aangaven kinderen op te kunnen vangen en iets lekkers 

voor bij de koffie hebben gebracht deed ons goed. Wat is het toch fijn zulke betrokken 

ouder(s)/verzorger(s) aan school verbonden te hebben!! Geweldig!! Dank hiervoor!! 

JARIGEN 

15 juni    Isabel van Mierlo  Groep 3 

17 juni    Fenna van den Heuvel Groep 2A 

19 juni    Jasper Artz   Groep 8 

20 juni   Milan Heuver   Groep 8 

23 juni   Joni van Moerkerk  Groep 4 

23 juni   Juf Simone   Groep 3 

24 juni   Daan Lukassen  Groep 1B 

24 juni   Roos Lukassen  Groep 1B 

25 juni   Thomas Damen  Groep 6 

26 juni   Saar Lukassen  Groep 2A 

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

 

MR 

De volgende punten zijn in de afgelopen MR besproken: 

 Vanuit de centrale Lingeraad (GMR) neemt Marleen Kaaijen zitting hierin. 

 Meubilair; er is een wensenlijst gemaakt door het team, ook heeft het team in één 

lokaal een opstelling neergezet om te kijken of de plannen realistisch zijn. 

 Sanitair; leraren toilet blijft een blok aan het been en is steeds verstopt. 

 Buitenklas; CO2 meter en de staat van de Buitenklas is besproken. 

 Regelluwe dagen zijn geëvalueerd door het team. En krijgt doorgang voor volgend 

schooljaar. 

 Directie/meerschoolsdirecteur/waarnemend directeur is besproken. 

 Samenstelling MR volgend schooljaar. 

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 

EVALUEREN/BEOORDELINGEN GEVEN  

 

Vanaf groep 1/2 leren wij kinderen evalueren en beoordelingen geven om onder woorden te 

kunnen brengen wat je van iets vond. 

 

http://www.borgwal.nl/
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De volgende kaarten kunnen worden gebruikt: 

 Je allereerste reactie (wat vond je ervan); 

 Informatie (wat vond jij het belangrijkste); 

 Ontwikkelpunten (dit ging er niet zo goed); 

 Sterke punten (dit ging heel goed); 

 Bonus (geef tips en ideeën). 
 

                    

Deze kaarten worden vanaf groep 3 gebruikt, rekening houdend met het niveau van de 

leerlingen. In de bovenbouw worden de kaarten “beknopte samenvatting” en de 

“informatiekaart” toegevoegd. De onderbouw gebruikt deze kaarten niet. 

De kaarten kunnen ingezet worden bij o.a. boekenkring, kofferkring, Topondernemers enz. De 

kaarten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt; klassikaal of in groepjes. 

 

Op de dag- en weektaak van de kinderen staat ook een stukje evaluatie. Dat begint al bij de 

kleuters. Met een gezichtje geven ze aan hoe ze vonden dat het werkje was    gegaan. 

In de hogere groepen wordt dit steeds meer uitgebreid. De kinderen geven vooraf aan waar 

ze die week aan willen werken. Ook beoordelen ze het werk, dit kan met de gezichtjes maar 

ook met O = onvoldoende M = matig V = voldoende RV = ruim voldoende en G = goed. Het 

potloodje erachter kunnen ze inkleuren wanneer ze netjes hebben gewerkt. Aan het einde van 

de week vullen ze de bespreking in. Ze denken dan na over hun werkhouding, werkverzorging, 

tempo en gedrag. Ook de leerkrachten beoordelen het werk van de kinderen. Door dit naast 

elkaar te leggen, ontstaan vaak interessante gesprekken. Uiteindelijk geven de kinderen 

zichzelf een tip. De mogelijkheid bestaat om de bespreking van de weektaak met je 

tafelgroepje te bespreken. De feedback die de kinderen krijgen, kan ze verder helpen en 

wordt soms uiteindelijk weer het doel voor de volgende week. 
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DEELNEMERS GEZOCHT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk 

onderzoek Het Donders Instituut (onderdeel van 

de Radboud Universiteit) is op zoek naar 

enthousiaste kinderen van 8 t/m 10 jaar oud die 

het leuk en interessant vinden om mee te doen 

met wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we 

onderzoeken wat eten met je hersenen doet en 

met hoe je de weg vindt. Om dit te onderzoeken 

vragen we je ouders een vragenlijst in te vullen 

over jouw eetgewoontes en gebruiken we een 

leuk computerspel waarin je opdrachten uitvoert 

in een virtuele stad. Dit zul je vijf dagen achter elkaar, een half uur thuis spelen. Voor en na 

de training kijken we naar je hersenen terwijl je het spel in een MRI-scanner speelt, een 

apparaat waarmee we plaatjes kunnen maken van je hersenen. Zo kunnen we kijken of er wat 

veranderd is in je hersenen door het spelen van het spel!  

Lijkt het je leuk om mee te doen of heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op 

met ons door te mailen naar ‘spacelearning@donders.ru.nl’ voor meer informatie. 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SCHOOLDAMMEN 

Zaterdag 25 mei is het damteam uit groep 8 naar Schagen afgereisd voor het NK 

schooldammen. Uit het hele land kwamen 17 teams samen. Nina, Ids, Timo, Milan en Figo 

W. hebben gestreden voor wat ze waard waren. Na een inspannende dag zijn zij 

uiteindelijk als 8e van NL geeindigd. Een hele knappe prestatie! Wij zijn trots op jullie!! 

 
 

 
 



Infobrief schooljaar 2018-2019 

 

 

5 

 

KANGOEROE REKENWEDSTRIJD 

Ook dit jaar heeft de Borgwal weer meegedaan met de Kangoeroewedstrijd. 40 Kinderen zijn 

de uitdaging aangegaan. Met het mooie resultaat dat het schoolgemiddelde net iets boven het 

landelijk gemiddelde ligt. 

 

Inmiddels hebben alle deelnemers hun certificaat en cadeautje mogen ontvangen. Heel veel 

plezier ermee. 

 

Komend schooljaar doen we natuurlijk ook weer mee en gaan hopelijk nog meer kinderen de 

toets maken. 
 

POETSAVOND 

 
 

BORGWAL CD’S 

Vanwege de grote vraag naar Borgwal cd’s, hebben wij deze bij laten maken. Op de Borgwal cd 

staat van elke klas een nummer en uiteraard het Borgwallied met en zonder meezingende 

kinderen! Mocht u interesse in een Borgwal cd hebben, dan kunt u deze kopen voor € 7,50 bij 

juf Monique of juf Christine. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 27 juni 2019. 
 
 


