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Infobrief nummer 12, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 17-02-2020 

HALT-let groep 8, 

9.00-10.00 uur 

 

Juf Demi in de 

middag in groep 3 

Di. 18-02-2020 

Potje 

 

Groep 6/7/8 

bezoeken de 

Radboud 

Universiteit 

 

 

Wo. 19-02-2020 

 

Do. 20-02-2020 

Winterrapport mee 

naar huis 

 

Geen gym voor 

groep 1/2! 

 

Middag: Carnaval 

voor groep 1/2 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Inloop 15.15. uur 

Vr. 21-02-2020 

Carnaval op De 

Borgwal tot 12.00 

uur, daarna 

vakantie! 

VAKANTIE TOT EN MET  

ZONDAG 1 MAART 2020  
Ma. 02-03-2020 

Regelluwe dag, alle 

leerlingen vrij. 

Di. 03-03-2020 

Inschrijven 

rapportgesprekken 

 

Potje 

 

 

Wo. 04-03-2020 

Inschrijven 

rapportgesprekken 

 

Luizenpluizen 

 

Do. 05-03-2020 

Inschrijven 

rapportgesprekken 

tot 09.00 uur 

 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

 

Meester Stijn in 

groep 7 

 

Infobrief gaat uit 

Vr. 06-03-2020 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: BABYNIEUWS, DALTON, HULP BIJ OPEN DAG, DIJKMAGAZIJN, 

TERUGBLIK REGELLUWE DAGEN, CARNAVAL, AFSCHEID JUF ROBIN 
 

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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JARIGEN 

15 februari  Yente    Groep 4 

17 februari   Anouk    Groep 8 

20 februari  Loïs    Groep 5 

21 februari  Gijs    Groep 2A 

25 februari   Nora    Groep 1B 

25 februari  Dion    Groep 7 

25 februari   Meester Thijs   Groep 7 

27 februari   Jaydey    Groep 3 

28 februari  Fiene     Groep 8 

2 maart  Isabella   Groep 4 

4 maart  Nero    Groep 2B 

5 maart  Max    Groep 5 

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

 

BABY NIEUWS 

Afgelopen donderdag, 6 februari, is Hira geboren! We willen Abdurrehman (groep 3) en zijn 

familie van harte feliciteren met hun kleine zusje en dochter.  

 

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.  

 

DALTON 

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 

http://www.borgwal.nl/
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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. 

 

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, HERHALING 

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   

 

mailto:borgwal@delinge.nl
mailto:c.vanmullem@delinge.nl
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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, HERHALING 

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, HERHALING 

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. 

 

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!! 

 

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 (2020-2021). 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. 

 

AFSCHEID JUF ROBIN, WELKOM JUF DANIËLLE 

Juf Robin zal deze week en volgende week nog bij ons werken. Vanaf de carnavalsvakantie 

nemen we afscheid van haar. Vanaf 1 maart zal juf Daniëlle bij ons komen werken. Zij zal zich 

in de komende infobrief aan jullie voorstellen. 

 

mailto:barbara.van.zweeden@kpnmail.nl
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LINGEWAARD NATUURLIJK, DIJKMAGAZIJN 2020 

Kom kijken en beleven in het natuurmuseum het Dijkmagazijn in Bemmel! 

Het Dijkmagazijn is zodanig ingericht dat de natuur uit de omgeving als in een notendop is te 

zien. Zo zijn er opgezette vogels, dieren en insecten opgesteld in hun natuurlijke omgeving, 

3D-kasten, veel doe-opdrachten, filmpjes over bevers en bijen enz. 

 

Vanaf april is het Dijkmagazijn op woensdagmiddag weer geopend op de eerste woensdag van 

de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

Op die woensdagmiddagen zijn er extra activiteiten voor kinderen, zoals uilenballen 

uitpluizen, een vogelquiz, een speurtocht door het Dijkmagazijn en voeldozen. 

 

Het Dijkmagazijn is het makkelijkste te bereiken per fiets, adres Waaldijk 2, 6681KH 

Bemmel. Auto's parkeren bij de Veldschuur Sportlaan 1M en met de trap de dijk op naar het 

Dijkmagazijn. 

 

Tot ziens in het Dijkmagazijn! 

Namens de vrijwilligers van het Dijkmagazijn, Claartje Blankenheym 

 

TERUGBLIK REGELLUWE DAGEN 7 EN 10 FEBRUARI 2020 

Tijdens de regelluwe dag van 7 februari zijn wij weer aan de slag gegaan met ons schoolplan 

voor 2020-2024. Dit weer onder leiding van taaluilen. Dit was de derde sessie in dit traject. 

Waar de eerste twee sessies bestonden uit een missie en visie traject, was deze bijeenkomst 

meer inhoudelijk gericht. De pijlers die wij in de eerste 2 bijeenkomsten hebben 

geformuleerd, hebben we inhoud gegeven: wat willen wij de komende 4 jaar bereiken en hoe 

gaan we dit wegzetten per jaar. We hebben per pijler, per jaar doelstellingen gemaakt en 

gaan de komende sessie nog aan de slag met het beschrijven van tussenstappen om deze 

doelstellingen te behalen. Het was wederom een inspirerende sessie, waarbij ons toekomst 

pad steeds duidelijker wordt. 

 
Verder is er gewerkt aan het vormgeven van de komende lesperiode. Per bouw zijn we aan de 

slag gegaan met lessen en projecten die de komende tijd aan bod zullen komen, zoals onder 

andere het project van het wetenschapsknooppunt. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 5 maart 2020. 
 


