
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 10, 2020-2021 

 

 

● Klasbord; 

● Babynieuws; 

● Dalton; 

● Verkeer op school; 

● Uit de groepen; 

● Afhaalbieb. 

 

 

 

Wij wensen jullie alle 

goeds voor dit nieuwe 

jaar! Er zijn weer 365 

dagen om er iets heel 

moois van te maken, 

succes! 
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AGENDA… 

Ma. 11-01-2021 

SCHOOL DICHT  

 

MR 

Di. 12-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

 

Wo. 13-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

 

Do. 14-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

Leerlingenraad 

 

Vr. 15-01-2021 

SCHOOL DICHT 

 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

2021 



 

Januari 2021 

11 Aniek Groep 8 

13 Jayden Groep 3 

14 Guusje Groep 6 

15  Sytske Groep 7 

 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! 

GEFELICITEERD! 

 

In infobrief 8 hebben wij aangekondigd een pilot te starten met ‘Klasbord’. De pilot zou 

gestart worden in de groepen waar alle leerlingen toestemming hebben om foto’s en of 

informatie te delen binnen de beschermde omgeving van ‘Klasbord’. Op dit moment zijn de 

pilots gestart in groep 1/2B, groep 3, groep 4 en groep 8.  

Juf Karen en haar vriend Tom verwachten in juni hun eerste kindje. Gefeliciteerd met jullie 

zwangerschap, geniet! 

 

Reminder! Denken jullie aan het overmaken van de ouderbijdrage?! Alvast bedankt! 

Afgelopen jaar is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. Het coronavirus heeft voor 

veel veranderingen gezorgd. Iedereen is er op een of andere manier door geraakt. Sommige 

ouders vertellen dat ze ineens meer familietijd met elkaar doorbrengen en bijvoorbeeld meer 

inzicht hebben gekregen in het schoolwerk of de ontwikkeling van hun zoon of dochter. In 

andere gezinnen is bijvoorbeeld onzekerheid ontstaan over de toekomst van het werk of de 

relatie. Dit kan voor veel spanning zorgen. 

 

Wilt u hierover met iemand spreken of uw zorgen delen dan kunt u contact opnemen met de 

schoolmaatschappelijk werker. Wij denken graag met u mee over hoe het weer beter gaat 

met u en uw gezin. 

  

De maatschappelijk werker op De Borgwal is Linda Jeronimus. Haar telefoonnummer is: 

06-46727749. 

 

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 
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JARIGEN 

KLASBORD 

BABYNIEUWS  

OR 

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK 

DALTON 



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 en per vakgebied 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. 

 

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?  

 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, zou volgende week donderdag de verkeersdag op school 

plaatsvinden. Gezien de maatregelen die getroffen zijn, gaat deze dag niet door. Wij zullen 

later bijeenkomen om te kijken wanneer deze dag ingehaald zou kunnen worden. 

 

Met de Online Bibliotheek (e-books en luisterboeken) en andere digitale bronnen (voor jeugd, 

jongeren en volwassenen) kun je lekker thuis blijven lezen. Wil je toch liever een aantal 

fysieke boeken lenen? Dan kun je vanaf nu ook gebruik maken van de Afhaalbieb. Speciaal 

voor jou stellen we een boekenpakket met vijf boeken samen.De inhoud is een verrassing! 

 

https://www.obgz.nl/collectie/afhaalbieb.html 

 

Hallo lieve allemaal, 

Wat een rare start zo na de vakantie...Wij missen jullie wel hoor! We hopen dat het thuis een 

beetje lukt met de werkboekjes. Volgende week zullen we jullie allemaal (video) bellen, zodat 

we elkaar toch even kunnen zien of horen. Houd ook Classroom goed in de gaten, want daar 

zetten we regelmatig iets nieuws op.  

We hopen jullie snel weer te zien! 

Lieve groetjes van juf Ria, juf Annelies en juf Wendy 
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WEBSITE 

VERKEER OP SCHOOL 

AFHAALBIEB 

GROEP 1/2A en 1/2B 

https://www.obgz.nl/ebooks
https://www.obgz.nl/home/corona/tips-voor-thuis.html


Dag lieve kinderen van groep 3, 

Wat hebben jullie de eerste paar dagen thuisonderwijs al hard gewerkt. Ik heb iedereen 

online gezien en gesproken. We rekenen, lezen en schrijven samen op afstand. Soms wordt er 

ook even gezellig gekletst, want ook dit moeten we van school missen.  

Hopelijk zien we elkaar snel weer op school. Ik kan niet wachten! 

Liefs juf Rianne  

Lieve kinderen en ouders van groep 4, 

De eerste week thuiswerken (met maandag een valse start) zit er alweer bijna op. Superleuk 

om appjes met foto’s te krijgen waarop jullie laten zien dat jullie keihard aan het werk zijn. 

Wij zijn echt hartstikke trots op jullie. Want als jullie thuis hard werken, kunnen papa en 

mama ook voor hun eigen werk dingen doen. Zo moeten we elkaar een beetje helpen hè!? We 

zien jullie morgen weer online om het werk van deze week te bespreken en dan lekker van het 

weekend genieten. 

Knuffels van juf Demi en juf Anne 

Lieve kinderen van groep 5, 

Jullie zijn deze week super gestart met het thuisonderwijs! Wij zijn super trots op jullie dat 

jullie dit zo goed oppakken! Ga zo door! Er wordt hard gewerkt aan de opdrachten van de 

weektaak. Ook schrijft iedereen zich iedere keer netjes in voor de instructies. Toppers!! 

Duimen jullie mee dat we na volgende week weer naar school mogen? 

Dikke knuffel van juf Rie en juf Demi  

Lieve kinderen van groep 6, 

Wat zijn jullie deze week goed gestart met het thuisonderwijs! Het was best weer even 

wennen, maar jullie weten alles al goed te vinden in de Classroom. Er wordt hard gewerkt en 

ook bij de instructies, spreekuren en kringen zie ik dat jullie goed jullie best doen, top hoor! 

Hopelijk kunnen we snel weer allemaal samen naar school, maar tot die tijd blijven we zo goed 

onze schouders eronder zetten, ik ben trots op jullie! 

Liefs, 

Juf Karen 
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GROEP 3 

GROEP 4 

GROEP 5 

GROEP 6 



 

Hallo toppers van groep 7,  

De eerste dagen thuisonderwijs zitten er al weer op, jullie zijn erg goed bezig en we vinden 

het heel fijn om jullie toch nog online te kunnen zien. De eerste kinderen hebben zelfs al met 

elkaar samengewerkt via Meets, ga zo door! Denk eraan dat je jezelf op de Spreekuurlijst 

inschrijft als je de rekeninstructie of een andere instructie wilt volgen. Je kunt natuurlijk 

ook andere vragen stellen. 

Hopelijk zien we elkaar snel weer, samen op school zijn is toch veel fijner.  

Groetjes meester Thijs en meester Stijn 

Lieve kids, 

 

Wat missen we jullie! Ondanks dat we jullie heel veel zien en spreken online, het missen wordt 

er niet minder door. Wij genieten van de mooie dingen deze week: de vertelkring, de 

instructies, de telefoontjes, de appjes, de mailtjes, de challenges. Wat een digitale skills 

hebben jullie! Wij hopen op heel positief nieuws van meneer Rutte volgende week! 

 

Knuffel op afstand voor jullie! Liefs juf Gerda en juf Christine 

 

Lieve allemaal, 

 

Wat fijn om jullie de afgelopen dagen allemaal gezien te hebben! Er is ontzettend hard 

gewerkt. Toch gek om dat weer zo online te moeten doen. Ik hoop op een positief bericht van 

meneer Rutte volgende week, duimen jullie allemaal mee? 

 

Corona-proof knuffel! Tot snel. Liefs, juf Daniëlle  

 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 januari 2021.  
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GROEP 7 

GROEP 8 

ONDERWIJSASSISTENTE 

VOLGENDE INFOBRIEF 


