
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 15, 2020-2021 

 

● Pasen; 

● Vakantierooster schooljaar 2021-2022; 

● Hoe gaan we met elkaar om? 

● Cito toets groep 8; 

● Verlof juf Karen; 

● Even voorstellen, juf Britta; 

● Aanmelden broertjes en zusjes; 

● Brief van de kinderburgemeester; 

● Subsidiegelden. 

 

Het is de tijd van het jaar dat veel leerlingen verkouden zijn. Wij zijn heel blij te ervaren dat 

jullie de klachten van de kinderen serieus nemen en hen niet verkouden naar school sturen. 

Het is en blijft steeds weer lastig welke keuzes er gemaakt moeten en kunnen worden. 

Mochten jullie twijfelen, neem even contact op met ons. Samen komen we er vast uit.  

 

Groetjes, Team Daltonbasisschool De Borgwal 

 

 

MAART 

14 Ise Groep 7 

16 Kyra Groep 1/2A 

20  Floortje Groep 4 

23 Ties Groep 3 

23 Olivier 1/2B 

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD! 
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AGENDA… 

Ma. 15-03-2021  

Week van de 

lentekriebels 

15-19 maart 

Di. 16-03-2021 

Potje 

 

Screening fijne 

motoriek groep 2 

 

Wo. 17-03-2021 

Nationale Daltondag 

Do. 18-03-2021 

Kangoeroe 

wedstrijd groep 6 

 

Meester Thijs 

verlof 

 

Leerlingenraad 

Vr. 19-03-2021 

Kangoeroe 

wedstrijd groep 3 

Ma. 22-03-2021  

Kangoeroe 

wedstrijd groep 8 

Di. 23-03-2021 

Potje 

 

Kangoeroe 

wedstrijd groep 7 

en 4 

Wo. 24-03-2021 

Kangoeroe wedstrijd 

groep 5 

 

Do. 25-03-2021 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

Vr. 26-03-2021 

Bordje om te 

versieren voor 

Pasen mee. 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

CORONA 

JARIGEN 



We vieren vrijdag 2 april Pasen op De Borgwal. De inloop is op deze dag hetzelfde als anders: 

8.15-8.30 Achternamen beginnend A-M           8.30-8.45 Achternamen beginnend N-Z 

De uitloop is als volgt: 

11.30-11.45 Achternaam A-M                           11.45-12.00 Achternaam  N-Z 

 

We beginnen om kwart voor 9 in de klassen met een ontbijt, ieder kind wordt verzocht thuis 

voor 2 april een bordje te versieren voor een ander kind uit dezelfde groep. Het bordje 

wordt ruim van tevoren door school aangeleverd, op 26 maart.  In de groepen wordt geregeld 

voor wie uw kind een bordje maakt. Het bordje wordt 2 april weer mee naar school genomen. 

Het ontbijt wordt verzorgd door school. Dit blijft allemaal in de eigen bubbel. Zoals bekend is 

het de bedoeling dat kinderen met een allergie voor hun eigen ontbijt zorgen. Na de pauze is 

er in de klassen een activiteit. 

 

U wordt vriendelijk verzocht uw kind(eren) woensdag 1 april alvast beker en bestek mee te 

geven. Groep 1 is ook (facultatief) uitgenodigd voor 2 april, geef dit wel even door aan de 

groepsleerkracht! Alle kinderen zijn om 12 uur uit. 

 

Vorige week zijn de reminders voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage eruit gegaan. 

De activiteiten die de OR organiseert voor de leerlingen (o.a. Sinterklaas, kerst, carnaval, 

Pasen, feestweek) worden hiervan bekostigd. Denkt u er nog aan om de vrijwillige 

ouderbijdrage te betalen.  

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld: 

Eerste schooldag: maandag 30 augustus 2021 

Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2021 

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022 

Tweede paasdag maandag: 18 april 2022 

Meivakantie : 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022 

Tweede pinksterdag: maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie: 18 juli t/m 26 augustus 2022 

(ZELF)CORRECTIE DEEL 1 

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor de 

opdrachten die binnen de dag-/weektaak worden gedaan, als voor de opdrachten daarbuiten. 

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

- Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. 

- Het hoeft niet te wachten tot hij het werk later pas terugkrijgt van de leerkracht; 
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PASEN 

OR 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022 

DALTON 



- Het heeft een duidelijk leereffect omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan en deze eventueel zal verbeteren;  

- Het geeft de kinderen beter inzicht in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp 

moeten vragen van de leerkracht. 

 

In de kleutergroepen is al veel zelfcorrigerend materiaal. In de loop van groep 3 mogen de 

kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. De werkboekjes van Veilig Leren Lezen en de 

(oefen)woorddictees lenen zich daar goed voor. Ook de rekenopdrachten van De Wereld in 

Getallen kunnen goed zelf worden nagekeken.  

 

Naarmate de kinderen ouder worden is er steeds meer mogelijk. In de hogere groepen wordt 

dit geleidelijk uitgebreid. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten 

corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste kan inschatten welk werk in 

zijn/haar groep er wel en welk werk niet geschikt is om door de kinderen te laten nakijken. 

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

- Toetsen worden door de leerkracht nagekeken; 

- De leerkracht neemt regelmatig steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is 

uitgevoerd.  

- Tijdens bespreek momenten wordt het werk van alle kinderen bekeken en besproken 

om goed de vorderingen te kunnen bepalen. 

Ook hier kan “op maat” gewerkt worden. Het ene kind laat zien dat het al heel goed en 

zelfstandig kan nakijken terwijl het andere kind onzorgvuldig is of liever de antwoorden 

overschrijft. Dit laatste kind kan minder vrijheid aan en moet meer ondersteund en 

gecontroleerd worden. 

Er kunnen verschillende vormen van correctie worden gebruikt, zoals nakijken in tweetallen, 

klassikale correctie etc. 

 

Corrigeren moet je leren, dit vraagt een bepaalde houding van de kinderen. Ze moeten zich 

realiseren dat je je werk nakijkt om er iets van te leren en niet om zoveel mogelijk krulletjes 

en stickers in je schrift te hebben. Als leerkracht moeten we ons realiseren dat we dit de 

kinderen moeten leren. 

 

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? 

 

Regelmatig besteden wij in de infobrief aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn, wordt gepest, dat zal 

helaas ook 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. 

Het online pesten is een hot item na de lockdown. De meldingen bij de kindertelefoon gaan 

grotendeels hierover. Het is slim om regelmatig met kinderen te praten over hun online- 

activiteiten en om samen met het kind zijn of haar telefoon eens door te lopen.    
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WEBSITE 

HOE GAAN WE MET ELKAAR OM 



 

Op 20, 21 en 22 april 2021 maken de kinderen uit groep 8 de Eindtoets Basisonderwijs, beter 

bekend als de Citotoets. De kinderen maken dan vragen op het gebied van Taal, 

Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. 

Nieuwe online Eindtoets voor ouders beschikbaar: 

Voor ouders die het leuk/interessant vinden om een indruk te krijgen van de Citotoets kunnen 

online op www.cito.nl een aantal vragen maken. Deze online toets bestaat uit een selectie van 

twintig opgaven uit de Eindtoets van 2015. U kunt de toets online maken of de toets 

downloaden in pdf-formaat. U vindt de toets in het tabblad ouders, in het blok rechts onder 

downloads. De Eindtoets voor ouders is het best te bekijken met schermresolutie 1024 x 768. 

De online toets wordt ondersteund door Internet Explorer. 

Oefensites met citovragen zijn er volop te vinden. O.a. www.leestrainer.nl of 

www.citotrainer.net.  

Zoals jullie weten is juf Karen in verwachting van haar eerste kindje en zal zij officieel na de 

meivakantie met verlof gaan.  

Vanwege de nieuwe maatregelen rondom corona is het dringende advies om zwangere juffen 

vanaf 28 weken in hun zwangerschap niet meer fysiek voor een groep kinderen te zetten, 

wanneer daar geen 1,5 meter afstand van gehouden kan worden. Die afstand is bij ons op De 

Borgwal niet haalbaar. Dit betekent dat juf Karen vanaf maandag 29 maart niet meer fysiek 

voor de groep zal staan.  

Wij zijn blij jullie te kunnen vertellen dat wij een fulltime vervanger hebben gevonden: Britta 

Reijmers. Juf Britta zal vanaf maandag 29 maart tot aan de zomervakantie, fysiek groep 6 

draaien. Tot de meivakantie is juf Karen, zoals het er nu naar uitziet, op school aanwezig en 

zal zij juf Britta inwerken en waar mogelijk assisteren. Eigenlijk een hele mooie kans om zo 

samen 5 weken te kunnen optrekken voor de groep. 

Groep 6 heeft vorige week al kennis gemaakt met juf Britta en ook de ouders van groep 6 zijn 

hierover al ingelicht. Hieronder stelt juf Britta zich voor.  

 

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar 

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor 

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het 

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie 

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!!   
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CITO TOETS GROEP 8 

VERLOF JUF KAREN 

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES 

http://www.cito.nl/
http://www.cito.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.leestrainer.nl/
http://www.citotrainer.net/
http://www.citotrainer.net/


 

Beste ouders en kinderen, 

Graag zou ik mezelf even willen voorstellen! 

Mijn naam is Britta Reijmers, ik ben 25 jaar en ik woon in Elst. 

In mijn vrije tijd zwem en tennis ik, kook ik graag en houd ik 

van shoppen en van een feestje! 

De afgelopen maanden heb ik lesgegeven in groep 3 en groep 6 

op IKC de Wieken in Nijmegen. Daarnaast heb ik ingevallen op 

verschillende scholen binnen de stichting Sint Josephscholen. 

Binnenkort kom ik werken in groep 6 op De Borgwal vanwege 

het zwangerschapsverlof van Karen. Dit betekent dat ik straks 

de hele week te zien ben! De school is voor mij niet helemaal een onbekende weg, omdat ik een 

aantal jaren geleden een schooljaar lang stage heb gelopen op De Borgwal. 

Ik kijk er enorm naar uit om met groep 6 aan de slag te gaan! Samen met het team van De 

Borgwal gaan ik er een mooie tijd van maken. 

Als u vragen aan mij heeft, stel ze gerust! Tot snel! 

Met vriendelijke groet, 

Britta Reijmers  

In januari 2021 hebben wij weer een aanvraag gedaan voor subsidiegelden voor meer handen 

in de klas. Deze is toegekend en geldt voor dit schooljaar. Wij hebben juf Demi hiervan extra 

kunnen benoemen op de woensdagen. Vanaf maart werkt zij dus fulltime op De Borgwal. Juf 

Demi zal dan ingezet worden in alle groepen waar dat op dat moment nodig is. Wij zijn nog in 

gesprek voor de invulling van het overige geld van die subsidie. Zodra daar meer duidelijkheid 

over is zullen wij dit communiceren.  

De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel 

veel scholen wordt georganiseerd 

en door heel veel leerlingen wordt 

gemaakt. In Nederland doen er 

ongeveer 140.000 leerlingen mee 

op 2350 scholen. Dit jaar gaan een 

aantal leerlingen van groep 3  tot 

en met 8 op donderdag 18 maart 

tot woensdag 24 maart de uitdaging aan.  

De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare 

school. Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF. Het gaat om 

vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, 

een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? 

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. Wie haalt de 

eindstreep zonder te struikelen? 
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EVEN VOORSTELLEN…… JUF BRITTA 

SUBSIDIEGELDEN 

KANGOEROE WEDSTRIJD 2021 



Bijlage 1 bij de infobrief bevat een brief namens kinderburgemeester Robin Meijerman voor 

alle leerlingen op de Bemmelse basisscholen. 

In de week van 15-19 maart is het de week van de lentekriebels. In de klassen zal er aandacht 

besteedt worden aan relaties en seksualiteit. De Week van de Lentekriebels is een mooie 

aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. 

Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal om erover te 

praten. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben, 

en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee. Je hoeft niet bang te zijn dat je kind nog 

niet toe is aan bepaalde informatie. Kinderen onthouden namelijk alleen wat zij interessant 

vinden en waar ze op dat moment aan toe zijn. Voor meer informatie kun je kijken op: 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels  

De volgende infobrief komt uit op donderdag 25 maart 2021.   
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BRIEF VAN DE KINDERBURGEMEESTER  

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS 15-19 MAART 

VOLGENDE INFOBRIEF 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels

