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Infobrief nummer 1, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 12-09-2016 

Inspectie bezoek 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 13-09-2016 

Potje 

 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 14-09-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 15-09-2016 

Creatief  

 

Gr.1-2A gaat 

discogymmen bij de  

Lingehof. Geen gym 

op de Vlinderboom! 

 

Jos Drieluik 

Vr. 16-09-2016 

Kinderen 12.00 uur 

uit.  

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 19-09-2016 

Leerlingenraad 

verkiezingen 

 

Jos afwezig i.v.m. 

2daagse 

directeuren De 

Linge 

Di. 20-09-2016 

Potje 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

2daagse 

directeuren De 

Linge 

Wo. 21-09-2016 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Do. 22-09-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 23-09-2017 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Dion van Mierlo (groep 4), Isabel van Mierlo (groep 1/2b), Evie van den Brink (groep 

5), Daniël den Hollander (groep 7), Eefje Nuy (groep 4) en Lola Nuy (groep 1/2A) van harte 

welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons 

op school!  

 

JARIGEN 

9 september   Gijs Peters   Groep 6 

10 september   Kezia van ’t Hullenaar          Groep 1/2B 

11 september   Zoie van den Brink  Groep 5 

12 september   Daniel den Hollander  Groep 7 

13 september   Juf Annelies             Groep 1/2B 

13 september   Joep Willemsen            Groep 3 

15 september   Jolie Janssen   Groep 5 

15 september   Ids Peters   Groep 6 

17 september                      Feline van Eldik            Groep 1/2B 

17 september   Tom Halma   Groep 4 

21 september   Patou van Keulen  Groep 8 

22 september  Juf Carla E             Groep 3 

22 september  Senne van der Goes  Groep 8 

22 september  Eline Stinstra  Groep 5 

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

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
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WE ZIJN WEER BEGONNEN 

Na zes weken zomervakantie zijn we weer begonnen. We hopen dat iedereen lekker uitgerust 

is deze vakantie en heeft kunnen genieten van een paar weken waarin niets hoefde.  

Tijd dus om weer aan het werk te gaan, ook op school. De klassen zijn ingericht, de pennen, 

potloden en schriften zijn uitgedeeld, de lessen kunnen beginnen. We hebben er weer zin in! 

 

MR 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook zijn wij 

per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl 

 

GYMROOSTER HERHALING 

Ook komend schooljaar zullen wij op woensdagochtend sporthal De Bongerd gebruiken voor de 

gymlessen van de groepen 3 tot en met 8. Dat betekent voor de groepen 3, 4 en 5 dat zij 

direct om half negen zullen gaan gymmen. Wij willen de ouders van deze leerlingen vragen de 

kinderen bij sporthal De Bongerd af te zetten. De leerkrachten van deze groepen zullen 

vanaf 08.15 uur aanwezig zijn, zodat u bij meerdere kinderen eerst de kinderen bij De 

Bongerd af kunt zetten en daarna nog op tijd bij De Borgwal aanwezig kunt zijn.  

Na afloop van de gymles lopen groep 3 en 4 terug naar school, groep 5 gaat op de fiets terug 

naar school, zij moeten dus met de fiets  naar De Bongerd komen.   

 

Gymtijden Dag Zaal 

Groep 1/2 Donderdag De Vlinderboom De groepen 1/2 zullen net als 

voorgaande jaren op donderdagochtend 

gymmen in de sporthal van De 

Vlinderboom. Vanaf 08.15 uur kunnen 

de kinderen van groep 1-2A daar naar 

binnen gebracht worden.  

Groep 3/4/5 Woensdag 

08.30 – 10.00 

De Bongerd Graag afzetten bij sporthal De 

Bongerd. Vanaf 08.15 uur is de 

leerkracht op locatie aanwezig.   

Groep 5 fietst met de leerkracht en 

een ouder terug.  

Groep 6/7/8 Woensdag 

10.45-12.15 

De Bongerd Kinderen zijn om 12.15 uur uit bij De 

Bongerd. Zij mogen vanaf daar alleen 

naar huis fietsen mits ouders hier 

toestemming voor geven d.m.v. een 

toestemmingsformulier dat maandag 29 

augustus zal worden meegegeven. De 

leerkracht fietst met de overige 

kinderen terug naar school en zal om 

12.30 uur terug zijn op De Borgwal 

 

 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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WEBSITE 

Onze website is helemaal vernieuwd! Heeft u dit al gezien? Wij zijn nog volop bezig onze 

website weer helemaal te vullen. Maar, neem al eens een kijkje! 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.  

 

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 dinsdag 13 

september.  

 

FIETSENSTALLING 

Er zijn steeds meer kinderen die met de fiets naar school komen. Wanneer iedereen de fiets 

netjes recht in de fietsenstalling zet, past dit prima. Zullen we weer even goed letten op de 

manier waarop we de fietsen in de stalling zetten? Alvast bedankt! Leerlingen van groep 8 

helpen met het ‘parkeren’ van de fietsen. Hen kun je ook om hulp en/of advies vragen. 

 

PESTEN……EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Een nieuw schooljaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen! Net als de afgelopen schooljaren 

willen we zoveel mogelijk het pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo goed 

mogelijk bestrijden. 

 

In de infobrief besteden we regelmatig aandacht aan het pesten omdat dit een afschuwelijke 

zaak is. Op elke school komt pesten voor; scholen die zeggen dat dat bij hen niet gebeurt kunt 

u het beste wantrouwen. Op De Borgwal willen we onderkennen dat het ook bij ons gebeurt, 

maar willen dat wel zo snel mogelijk aanpakken. Wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van 

uw medewerking. We verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet 

uw kind betreft dat gepest wordt, een mailtje te sturen naar: borgwal@delinge.nl  Op die 

manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden of kwijtraken, en aan 

dossiervorming doen. Jammer genoeg gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders er 

achter komen dat hun kind ergens mee zit. Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar 

wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

 

- Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met wie 

speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school? Wat vindt hij/zij niet zo leuk? 

- Vraag ook naar de sfeer in de klas. Doen de kinderen meestal aardig tegen elkaar? Maken ze 

leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen van de klas meedoen met 

spelen? 

- Doet uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt? 

Welke dan? 

 

Wij hopen op een gezellig jaar voor alle leerlingen en bedanken de ouders vast voor hun 

medewerking. 

http://www.borgwal.nl/
mailto:borgwal@delinge.nl
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NAAR BINNENGAAN VOOR SCHOOLTIJD 

Nu het schooljaar weer gestart is, willen wij graag weer even aandacht vragen voor het naar 

binnen gaan. Vorig schooljaar viel het ons op dat er leerlingen heel vroeg naar binnen komen. 

De deuren zullen voor alleen de kleuters opengaan om 08.20 uur. Vanaf die tijd mogen de 

kinderen die overblijven en hun beker in de koelkast moeten zetten ook naar binnen, dit alleen 

om de overblijfspullen even binnen neer te leggen. Willen alle andere kinderen buiten blijven?! 

Ditzelfde geldt ook voor de middagen. Om 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen. De 

andere leerlingen uiteraard wanneer de bel gaat. Alvast bedankt!  

 

SIGNALEN VAN OUDERS ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS 

Wij durven met een gerust hart te zeggen dat we een goede school zijn. Dat betekent echter 

niet dat er geen fouten gemaakt worden of dat we altijd duidelijk zijn in onze 

bedoelingen. Met uw opmerkingen kunt u ons scherp houden en helpen eventuele blinde 

vlekken in kaart te krijgen. Dus: heeft u een opmerking, klacht of aanmerking mail dit 

dan graag naar: borgwal@delinge.nl . Wij zijn u er dankbaar voor. 

 

POLITIEPROJECT: “WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL” 

In het kader van de verkeersveiligheid zal de politie de komende tijd gaan controleren bij de 

basisscholen in de gemeente Lingewaard. Het doel van het project is vergroten van de 

veiligheid en het verminderen van overlast rondom basisscholen. 

De politie zal gaan controleren op onder andere het dragen van de autogordel, gebruik van 

kinderzitje, opvolgen van verkeerstekens, fout parkeren, negeren van stopverbod en overig 

weggedrag. Denkt u er ook aan dat u niet meer via Het Hoog de school per auto kunt bereiken.  

 

 

DALTON 

Ook dit jaar zullen wij regelmatig in de infobrief iets 

vertellen over ons Daltononderwijs. Deze keer:  

De dagkleuren. 

 

De dagkleuren worden gebruikt als communicatiemiddel. 

Door iedere dag van de week een eigen kleur te geven, 

kan die kleurcode op verschillende manieren worden 

toegepast in de organisatie van de groep. 

 

Op dit moment worden de dagkleuren met name gebruikt om het werk te plannen en te 

registreren. Daarnaast kunnen met name de jongste kleuters op deze manier inzicht krijgen in 

de dagen van de week nog voordat ze namen kunnen herkennen of lezen. Dagkleuren zorgen 

door de gehele school voor een ordening van de week. De dagkleuren hangen in iedere groep 

centraal op een houten bord. 

 

Om de dagkleuren weer eens goed onder de aandacht te brengen willen wij de komende week 

(12 – 16 september) elke dag de dagkleur in het zonnetje zetten. Wij vragen iedereen om in 

de kleuren van de dag naar school te komen! Doe je best, wees creatief! 

mailto:borgwal@delinge.nl
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BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2016-2017 – herhaling- 

In de laatste infobrief van vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd over onderstaande 

belangrijke data. Al deze data vindt u ook terug op onze website. Omdat het wel van belang is 

dat u van deze data op de hoogte bent, hierbij een herhaling.  

 

Eerste schooldag    Maandag 29 augustus    

Informatieavond   Dinsdag 30 augustus groep 3 (19.30-21.00 u.) 

maandag 5 september groepen 1/2, 7 en 8 

Gr. 1/2: 19.00-19.45 / gr.7: 19.45-20.30 / gr.8: 20.30- 

21.30 u. 

     Dinsdag 6 september groepen 4, 5 en 6 

     Gr. 4: 19.00-19.45 / gr. 5: 19.45-20.30 / gr.6: 20.30- 21.15 

u. 

Rapport mee    Donderdag 16 februari en donderdag 29 juni 

Ouderavonden   3, 4 en 6 oktober groepen 1-8 

     21, 22 en 23 februari groepen 1-7 

                                                      3, 4 en 5 juli groepen 1-8 (facultatief) 

Adviesgesprekken groep 8  9, 10 en 11 januari 

Daltondag De Borgwal  16 maart      

Laatste schooldag   Vrijdag 14 juli (12.00 uur iedereen vakantie)              

   

 

Studiedagen groep 1 t/m 8 Donderdag 8 september, vrijdagmiddag 16 

september, woensdag 5 oktober, dinsdag 31 

januari, maandag 20 februari en vrijdag 9 

juni.                   

Kamp groep 8   19 t/m 21 juni (leerlingen gr. 8 22 juni vrij!) 

 

 

 

 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 maanden juli en augustus was 

€ 43,62. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

JAARKALENDER 

Zo snel mogelijk ontvangen alle ouders weer een nieuwe jaarkalender met daarop alle 

belangrijke data en informatie (o.a. dagen met afwijkende schooltijden). Handig bij het 

plannen van activiteiten! De vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data staan ook al in 

deze infobrief vermeld. 

 

BABYNIEUWS 

Nora uit groep 1/2A is in de zomervakantie de grote trotse zus geworden van haar broertje 

Marijn! Familie Spanbroek: GEFELICITEERD! 
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RAPPORTEN 

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

liggen, wilt u deze dan meegeven met uw zoon of dochter?! Alvast bedankt! 
 

NATTE NEUZEN GEZOCHT 

Ben jij een hond en wil je wel eens kijken hoe het in De Lingehof is? En heb jij een baasje die 

graag met jou samen op bezoek wil komen? Dan ben jij de hond die we zoeken! 

Denk aan: aaien, knuffelen, wandelen, als je kan trucjes laten zien en wat jij en je baasje maar 

kunnen verzinnen. Heb je interesse? Laat je baasje dan mailen naar Danielle Hendrick:  

d.hendrick@zinzia.nl 
 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Vorig schooljaar bent u via de mail benaderd door DUO om deel te nemen aan een ouder 

tevredenheidsonderzoek. De periode van invullen is gesloten en ook de rapportages zijn 

inmiddels opgemaakt. Op korte termijn ontvangt u dan ook een uitnodiging voor een 

ouderavond. Tijdens deze ouderavond zullen wij de resultaten en eventuele actiepunten 

terugkoppelen.     
 

BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF 

 Flyer week van de opvoeding. 

 Flyer familiekracht. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 september 2016. 
 

mailto:d.hendrick@zinzia.nl

