
Infobrief schooljaar 2019-2020 1 

  

 

 

Infobrief nummer 11, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 03-02-2020 

 

Di. 04-02-2020 

Potje 

 

 

Wo. 05-02-2020 

 

Do. 06-02-2020 

Workshop groep 5, 

Niek Michel  

 

Meester Stijn in 

groep 7 

Vr. 07-02-2020 

Regelluwe dag 

Ma. 10-02-2020 

Regelluwe dag 

Di. 11-02-2020 

Potje 

 

Juf Demi in groep 

7 

 

 

 

Wo. 12-02-2020 

Meester Stijn in 

groep 7 

Do. 13-02-2020 

Meester Stijn in 

groep 7 

 

Leerlingenraad  

 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Vr. 14-02-2020 

Meester Stijn in 

groep 7 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Hulp bij onze open dag op 14 maart 2020; 

 Terugkoppeling regelluwe dag 29 januari 2020; 

 Carnaval; 

 Dalton  de dagtaak in groep 3; 

 Diploma’s voor juf Karen en juf Simome. 
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JARIGEN 

1 februari    Dinand    Groep 8 

1 februari   Aimee    Groep 5 

2 februari   Finn    Groep 8 

6 februari   Madelon   Groep 7 

8 februari    Esmée    Groep 5 

9 februari   Kristie    Groep 1/2A 

11 februari   Lola    Groep 4 

11 februari    Juf Ria   Groep 1/2A 

12 februari    Boaz    Groep 1/2A 

13 februari   Abdurrehman   Groep 3 

14 februari   Fenna    Groep 7 

14 februari   Willemijn   Groep 4 

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

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

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

informatie ontvangen. 

 

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 januari was €62,87 

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! 

 

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 20 

februari 2020.  

http://www.borgwal.nl/
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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 inoefening 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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HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

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. Uiteraard wordt dit ook vastgelegd. 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. 

 

HULP BIJ ONZE OPEN DAG 

Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op zaterdag 14 maart 

aanstaande (van 09.30 uur tot 12.30 uur). 

 

Onze open dag wordt elk jaar verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw en ouders van 

Borgwalleerlingen. De nieuwe ouders worden ontvangen door een huidige ouder en een 

bovenbouw leerling. Na een korte kennismaking worden de nieuwe ouders meegenomen op een 

rondleiding door de verschillende lokalen alwaar het één en ander uitgestald staat 

(weektaken, vieringen, samenwerking, rapportage etc.). Na een rondleiding van ca. 45 minuten 

tot een uur gaan de nieuwe ouders weer naar huis.  

 Iets voor u? Graag! Stuur een mailtje naar c.vanmullem@delinge.nl   

 

De leerlingen die ons hierbij helpen krijgen op donderdag 12 maart een korte training tijdens 

schooltijd en worden dan op zaterdag 14 maart om 09.15 uur tot 12.30 uur op school 

verwacht. Hopelijk geeft u daar dan, indien het uw kind betreft, toestemming voor. 
 

CARNAVAL GROEPEN 1-2 

Op donderdagmiddag 20 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.  
 

CARNAVAL GROEPEN 2 T/M 8 

Op vrijdag 21 februari zullen de groepen 2 t/m 8 carnaval vieren op De Borgwal. De kinderen 

mogen deze dag verkleed naar school komen. 

 

In de ochtend hebben wij een talentenshow, ‘Borgwal got Talent’. Hier mogen alle kinderen 

die dat willen, hun kunsten vertonen. Ook zullen er in verschillende groepen, allerlei 

activiteiten zijn. Voor de leerlingen van groep 2 is er deze ochtend een aangepast 

carnavalsprogramma. 

 

Voor deze ochtend zijn wij nog op zoek naar 12 ouders die ons willen helpen bij het begeleiden 

van de activiteiten. Meld je aan bij de OR via barbara.van.zweeden@kpnmail.nl  

 

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

We willen alle ouders vragen geen confettispuitbussen en speelgoedwapens mee naar school te 

geven. 

 

mailto:borgwal@delinge.nl
mailto:c.vanmullem@delinge.nl
mailto:barbara.van.zweeden@kpnmail.nl
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TERUGBLIK REGELLUWE DAG 29 JANUARI 2020 

Woensdag 29 januari stond er een regelluwe dag gepland op De Borgwal. Deze dag is het team 

van De Borgwal naar de Winterschool geweest. De Winterschool wordt jaarlijks 

georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit. In de ochtend hebben 

wij lezingen bijgewoond van de winnaars van de Radboud Science Award 2018. Met het 

onderzoek van 1 van die winnaars, Thijs Eijsvogels, hebben wij vorig jaar het project ‘Sporten 

is gezond, toch?’ op De Borgwal gedraaid. In de middag waren er workshops en hebben 

teamleden 2 workshops rondom de lezingen en rondom onderzoekend leren gevolgd.  

 

Meester Thijs, juf Karen, juf Gerda en juf Christine hebben samen met het team van Thijs 

Eijsvogels een workshop verzorgd rondom het thema ‘Sporten is gezond, toch?’. Tijdens deze 

workshop hebben zo’n 50 leerkrachten ervaren hoe het project rondom dit onderzoek op de 

basisschool vorm kan krijgen.  

 

Tevens is gisteren het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’, deel 11 uitgebracht. 

Hierin zijn de thema’s ‘sport’, ‘slimme computers’ en ‘automatisch gedrag’ uitgewerkt. Het deel 

over sport is mede door ons samengesteld. hierin staat de uitleg over het thema en zijn de 

lessen beschreven, voorzien van mooie foto’s van leerlingen van De Borgwal. Het boek is op 

school in te zien en uiteraard te bestellen. 

 

GEFELICITEERD! 

Juf Karen heeft haar opleiding tot vakleerkracht bewegingsonderwijs positief afgesloten. 

Woensdagavond 29 januari heeft zij haar diploma in ontvangst mogen nemen. Gefeliciteerd! 

 

Juf Simone is sinds 29 januari officieel een Dalton visiteur bij de Nederlandse Dalton 

Vereniging. Gefeliciteerd! 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 13 februari 2020 

 


