
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 6, 2020-2021 

 

 

● TSO afmelden; 

● Plusgroep; 

● Sinterklaas; 

● Schoenendoosactie. 

 

Wij willen Mik, groep 1B, van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 
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AGENDA… 

Ma. 16-11-2020 

Regelluwe dag, 

leerlingen werken 

thuis 

 

Di. 17-11-2020 

Potje 

 

Wo. 18-11-2020 

Groep 1-2B naar het 

Dijkmagazijn 

9.30-10.30 uur 

 

Schoolfruit 

 

 

Do. 19-11-2020 

Meester Thijs 

afwezig, meester 

Stijn in groep 7 

 

Schoen zetten 

groep 1/2 

 

Schoolfruit 

 

Dansles groep 1 t/m 

5 

Vr. 20-11-2020 

Schoen zetten 

groep 3-8 

 

Schoolfruit 

Ma. 23-11-2020 

MR 

Di. 24-11-2020 

Potje 

 

 

Wo. 25-11-2020 

Schoolfruit 

 

Do. 26-11-2020 

Meester Thijs 

afwezig, meester 

Stijn in groep 7 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Surprises inleveren 

 

Dansles groep 1 t/m 

5 

 

Schoolfruit 

Vr. 27-11-2020 

Schoolfruit 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

NIEUWE LEERLINGEN 



 

NOVEMBER 

18 Eline  Groep 2A 

18 Vera Groep 3 

24 Shantino Groep 5 

26 Daan Groep 4 

26 Femke Groep 4 

27 Juan Groep 8 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! 

GEFELICITEERD! 

 

De notulen van de laatste OR vergadering staan op de website. Hebben jullie de 

ouderbijdrage al betaald?! 

Dit keer een stukje over de voortgang van mijn opleiding als Daltoncoördinator. 

Tijdens mijn eerste opleidingsdag zijn er intervisie groepjes gevormd, waarmee ik 

verschillende opdrachten moet uitvoeren. Waaronder het bezoeken van elkaars scholen. 

Vorige week zijn wij voor het eerst met dit intervisie groepje “bij elkaar” gekomen om 

rondleidingen te geven op de verschillende Daltonscholen. Helaas kon dit niet fysiek, maar 

hebben we het online gedaan. Leuk om weer ideetjes en inspiratie op te doen die je op andere 

scholen ziet en ook erg leuk om te merken dat collega’s van andere scholen enthousiast 

worden van wat ze op De Borgwal zien.  

Na de rondleidingen zijn we met een aantal opdrachten voor de opleiding verder gegaan. Het 

was het fijn even met het groepje te kunnen sparren. 

Al met al een productief dagje. 

Groetjes van Anne 

Beste ouders, 

 

Wij zijn meester Stijn en Juf Rianne en wij verzorgen de plusgroep. Wij zijn hier nu ongeveer 

een jaar bij betrokken en zijn kritisch aan het kijken naar de inhoud en opbouw van de 

plusgroep.  

  

Door het volgen van cursussen, het bezoeken van plusgroepen op andere scholen en het voeren 

van gesprekken met verschillende deskundigen, krijgen wij input hoe wij invulling willen geven 

aan onze eigen plusgroep. Hierover willen wij u graag informeren. 

● De plusgroep is ingedeeld in periodes, namelijk september-oktober, 

november-december, januari-februari, maart-april, mei-juni. 

● Leerlingen die naar de plusgroep gaan werken per periode met de hele groep aan één 

thema. Zo kunnen wij komen tot diepgang en verbreding binnen één thema en kunnen 

leerlingen over dit thema van en met elkaar leren.  

● We werken met hogere denkorde vragen en maken hier de leerlingen bewust van 

(Taxonomie van Bloom). 

● We werken met het zogenaamde vragenmachientje (onderzoekend leren). 
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JARIGEN 

OR 

DALTON 

INTERNE PLUSGROEP VAN DE BORGWAL 



● Leerlingen werken in de plusgroep aan persoonlijke leerdoelen en reflecteren aan het 

einde van een project op deze leerdoelen.  

De plusgroep van De Borgwal kent een flexibel karakter en dat betekent dat leerlingen 

wisselend wel of niet deelnemen aan de plusgroep. De groepsleerkracht meldt een leerling bij 

ons aan en dan bekijken wij in overleg wat de redenen zijn voor de aanmelding (denk aan; 

cognitief sterke leerling, leerling die onderpresteert, creatieve leerling) en of de plusgroep 

geschikt lijkt. Bij een nee, bekijken wij met de groepsleerkracht wat hij/zij in de groep kan 

doen voor de leerling, bij een ja gaat de leerling een periode deelnemen.  

Na iedere periode zal er een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie zal bestaan uit een 

gesprek met de leerling, overleg met groepsleerkracht(en) en het beeld wat wij van de 

leerling hebben. Naar aanleiding hiervan maken wij de keuze of de plusgroep voor de volgende 

periode de juiste plek is voor uw kind of dat het aanbod in de klas die periode passend is.  

 

Ouders/verzorgers worden per periode door ons op de hoogte gebracht of als hun kind gaat 

deelnemen aan de plusgroep. 

 

Mocht u het idee hebben dat uw kind baat kan hebben bij deelname aan de plusgroep, dan 

kunt u dit bespreekbaar maken met de groepsleerkracht van uw kind.  

 

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.  

 

Meester Stijn en Juf Rianne 

 

Op de trap van de Borgwal stond na de herfstvakantie weer een mooie rij met 18 vrolijk 

versierde en gevulde schoenendozen. Op vrijdag 30 oktober zijn die opgehaald en vast naar 

de protestantse kerk in Bemmel gebracht. Daar werden zondag nog meer dozen gebracht. De 

dozen gaan pas begin december naar het verzamelpunt om van daar op reis te gaan naar 

kinderen over de hele wereld. Was het nog niet gelukt om een doos in te leveren en wil je nog 

graag meedoen, dan kan de doos op school worden ingeleverd bij juf Christine en zorg ik 

ervoor dat de doos nog aan de verzameling wordt toegevoegd. Inleveren kan tot 4 december 

a.s. Heel hartelijk bedankt voor alle mooie dozen, dat gaat voor heel veel blije 

kindergezichten zorgen, super dat jullie daar weer aan meegeholpen hebben! 

Ingrid Weideveld 
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SCHOENENDOOSACTIE…… HARTELIJK BEDANKT! 



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 alle berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de 

eerste pagina?  

 

De kleuters mogen donderdag 12 november hun schoen zetten. De andere groepen mogen 

vrijdag 13 november de schoen zetten. Deze graag voorzien van een naam. 

Op donderdag 19 november en vrijdag 20 november mag dit voor de 2de
 keer. 

 

Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De 

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op vrijdag 4 december komt 

de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint binnen ontvangen. Ouders en 

andere belangstellenden zijn hierbij helaas NIET welkom dit jaar! De leerlingen van groep 

1 t/m 4 zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 14:00 uur 

(continurooster). Dit jaar wordt Sinterklaas niet uitgezwaaid.  

 

Op maandag 9 november hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 het verlanglijstje mee 

naar huis gekregen. Dit ingevulde verlanglijstje moet op vrijdag 13 november weer mee naar 

De Borgwal worden genomen, want op deze middag worden de lootjes getrokken. Op 

donderdag 26 november nemen de leerlingen de gemaakte surprise met cadeaus mee naar 

school. Het gedicht mag op woensdag 2 december op de surprise worden geplakt. De 

leerlingen krijgen van de OR-Sint €4,00 om een cadeautje te kopen. In de week van 

donderdag 26 november worden alle surprises, ook van de leerlingen uit groep 5, in de hal 

tentoongesteld. Dit is alleen voor de leerlingen dit jaar! Op vrijdag 27 november zal er een 

filmpje van alle surprises worden gemaakt.  

 

Wij missen nog een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis hebben 

liggen, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter?! Reminder: denkt u aan het stukje 

invullen ‘Wat vinden ouders?’ Alvast bedankt!  

Wanneer een leerling geen gebruik maakt van de TSO, willen jullie dat dan afmelden bij 

tsoborgwal@delinge.nl Alvast bedankt! 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 26 november 2020. 
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WEBSITE EN JAARKALENDER  

SCHOEN ZETTEN 

SINTERKLAAS IN GROEP 1 T/M 8 

SINTERKLAAS IN GROEP 5 T/M 8 SURPRISES 

RAPPORTEN 

TSO DE BORGWAL 

VOLGENDE INFOBRIEF 

mailto:tsoborgwal@delinge.nl

