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Infobrief nummer 10, 2015-2016 
AGENDA… 

VAKANTIE! TOT EN MET ZONDAG 14 

FEBRUARI 2016 
Ma. 15-02-2016 

Inloop 

 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

MR 

 

Jos Doornick 

Di. 16-02-2016 

Potje 

 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 17-02-2016 

Luizencontrole 

 

Meester Thijs ADV, 

invaller in groep 7 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 18-02-2016 

Creatief 

 

Meester Thijs ADV, 

invaller in groep 7 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 19-02-2016 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 22-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 23-02-2016 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 24-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 25-02-2016 

Nieuwe infobrief  

 

Creatief 

 

Meester Thijs viert 

zijn verjaardag in 

groep 7 

 

Winterrapport gaat 

mee 

 

Jos Doornick 

Vr. 26-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

6 februari   Madelon Pouwels   Groep 3 

8 februari   Esmée Kreuzen   Groep 1/2B 

9 februari   Mies de Wit   Groep 5 

10 februari   Lot Willemsen   Groep 6 

11 februari   Juf Ria    Groep 1/2A 

14 februari   Fenna Knorth   Groep 3 

15 februari   Lucas Pijl    Groep 6 

17 februari   Anouk Peters   Groep 4 

20 februari   Loïs van Doesburg   Groep 1/2A 

25 februari   Meester Thijs   Groep 7 

26 februari   Niels van Alst   Groep 8 

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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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Isabella Willemsen en Mart Goes van harte welkom heten op De Borgwal! Wij 

wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

FOUTJE 

In de vorige infobrief is een foutje geslopen. 2 februari was Finn Peters uit groep 4 jarig. In 

de vorige infobrief stond dat hij in groep 3 zat, nou is het geval dat wij daar ook een Finn 

Peters hebben maar die was niet jarig. 

 

MR 

De goedgekeurde notulen van de MR hangen weer in het halletje van de bovenbouw. Ook zijn 

ze te vinden op de website van De Borgwal. 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 

             

 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 en op het paarse 

prikbord in de nis van groep 8. Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. De 

opbrengst in de maand januari was € 63,55. Kaylee en Loïs, weer heel erg bedankt voor het 

tellen!  Het bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland kind Pascaline uit Burkina 

Faso. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN 

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de 

groepen voor het komend schooljaar (2016-2017). 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. 

 

GROEP 8 SPAART DOPPEN, SPAREN JULLIE MEE? 

Iedereen heeft ze thuis……plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of melkpakken. 

Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo KNGF Geleidehonden.  

De doppen die worden verzameld gaan naar een recyclebedrijf. Per kilo ontvangt KNGF 

Geleidehonden een vergoeding. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren, als het transport 

door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van 

geleidehonden.  

 

Groep 8 doet al het hele jaar mee aan deze actie. Willen jullie ons helpen? U kunt de doppen 

inleveren vanaf vandaag inleveren. In het hal op de tafel voor de nis van groep 8 staat een 

emmer waar u de doppen in kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten: 

frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrankflesjes. 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!! 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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 REMINDER MEELOPEN GYM GROEPEN 1-2 
Het blijft lastig om ouders te krijgen voor het meelopen naar de gym en terug naar school. 

We begrijpen dat er veel ouders op de donderdag werken, maar mocht u die dag vrij zijn, dan 

zou het erg fijn zijn als u kunt meelopen. Ook zijn opa’s en oma’s welkom!!  

Graag op tijd (uiterlijk op woensdag) invullen op de inschrijflijst, zodat we op de 

donderdagochtend niet voor verrassingen komen te staan.  

Zonder uw begeleiding is het onverantwoord om naar de gym te lopen. We hebben uw hulp 

dringend nodig!!!!  

 

WEBSITE EN SOCIAL MEDIA 

Neem eens een kijkje op de website van De Borgwal of de FaceBook pagina van De Borgwal: 

Daltonbasisschool De Borgwal. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl  

 

VERSCHIL PESTEN EN PLAGEN 

Wat is pesten? 

 

Het is belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen dezelfde begripsomschrijving van 

pesten hanteren om gezamenlijk vast te kunnen stellen of er in een bepaald, concreet geval 

sprake is van pesten. Wij hanteren de volgende omschrijving: 

 

Een leerling wordt gepest als een andere leerling, of een groep leerlingen, herhaaldelijk en/of 

langdurig vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. Het is ook pesten als een 

leerling regelmatig fysiek wordt bedreigd zoals slaan, schoppen, knijpen, spugen enz. 

Daarnaast valt buiten de groep worden gesloten ook onder pesten. Er ontstaat een 

machtsverschil. 

 

Het is géén pesten als twee leerlingen die ongeveer even sterk zijn ruzie maken of vechten. 

Het verschil tussen pesten op school en pesten thuis of in de buurt is niet altijd duidelijk. 

Problemen die buiten school(tijd) ontstaan, kunnen op school doorwoekeren of oplaaien. Dit 

geldt ook voor het gebruik van chatprogramma’s als Facebook en WhatsApp etc. door 

leerlingen. Leerlingen staan online met elkaar in contact en kunnen elkaar individueel maar ook 

als groep pesten of bedreigen. 

 

We kijken daarom per geval waar de verantwoordelijkheid van school en van de ouders liggen 

en waar gezamenlijk optreden gewenst is. 

 

DALTON 

WERKEN MET EEN PORTFOLIO  

 

Een portfolio is een persoonlijke werkmap met hierin een diverse verzameling van gemaakt 

werk, registratiebladen, foto’s en werkstukken. Dit wordt samen met het kind bij elkaar 

gevoegd, waardoor dit gezamenlijk een beeld oplevert van het kind. Door middel van het 

http://www.borgwal.nl/
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portfolio, leren de kinderen van groep 1/2 onder andere registreren. Zij zoeken het juiste 

pictogram van het werkje wat ze hebben gedaan en kleuren het rondje af met de dagkleur.  

 

Wat kan er in een portfolio zitten? 

 Het kind verzamelt in het portfolio tekeningen, werkbladen, boekenkring en foto’s; 

 Belangrijk is dat het kind zelf mag aangeven of een werkje mee naar huis gaat, of dat 

het in het portfolio wordt bewaard; 

 De rol van leerkracht hierbij is sturend begeleiden. 

 

 

Groep 3 t/m groep 8 

 

In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen een eigen klapper waarin het gemaakte werk 

bewaard wordt. Vanaf groep 3 zit het portfolio in het rapport. Naar aanleiding van een aantal 

vragen schrijven de kinderen, eventueel met behulp van de leerkracht, een reflectieverslag. 

We vinden het belangrijk dat kinderen een goed beeld van zichzelf hebben en begeleiden de 

kinderen hier gedurende hun schoolloopbaan bij. Door ze veel bij de beoordeling van eigen 

gemaakt werk te betrekken, maar ook dat van anderen op een positieve opbouwende manier te 

beoordelen, hopen wij dit te bewerkstelligen.  

Wij streven er naar de reflectiepunten zoveel mogelijk uit de kinderen zelf te halen. 

Hierdoor zijn de kinderen erg betrokken bij hun eigen beoordeling en gewillig de 

verbeterpunten te verbeteren. 

  

ZING JE MEE? 

 

De kinderkoren o.l.v. Monique Jansen gaan na de 

carnavalsvakantie verder met zingen. En er staat al een 

geweldig groots optreden gepland! Wil je graag meezingen 

en dus ook optreden meld je dan aan via 

Indestemming@ziggo.nl of kom op vrijdag 19 februari een 

keer kijken. 

Groep 1 t/m 4 van 14.30 uur tot 15.15 uur (Monique en de kinderen) 

Groep 4 t/m 8 van 15.30 uur tot 16.15 uur (De geheime zangbende) 

Voor informatie ben ik bereikbaar onder nummer 06-41373985 

 

Graag tot ziens! 

Groetjes Monique  

mailto:Indestemming@ziggo.nl
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‘DE ONTMOETING’ VAN EXCELLENTE SCHOLEN, 1 FEBRUARI 2016 
Maandag 1 februari zijn meester Jos, juf Margriet en juf Christine naar Amersfoort 

geweest. Tijdens 'De Ontmoeting' kwamen alle excellente scholen uit Nederland bij elkaar om 

een inspirerende middag mee te maken. Professor Alma Harris heeft daar een 

lezing gehouden over leiderschap. Sander Dekker, de staatssecretaris van OCW, was ook 

aanwezig en heeft hele mooie woorden gesproken: 'Het predicaat 'Excellente school' is een 

bijzondere erkenning voor buitengewone kwaliteit!' Ook Sander Dekker is trots op De 

Borgwal! 

 

 

 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 25 februari 2016. 
 


