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Infobrief nummer 11, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 29-02-2016 

Studiedag, alle 

leerlingen vrij! 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 01-03-2016 

Potje 

 

Rapportgesprekken 

 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s middags 

Doornick  

Wo. 02-03-2016 

Juf Simone naar 

Daltonbijeenkomst 

 

Juf Christine ADV, 

invaller in groep 8, 

geen gym groep 8. 

 

Jos ’s ochtends 

Doornick, ’s middags 

Borgwal 

Do. 03-03-2016 

Rapportgesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

studie 

Vr. 04-03-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

studie 

Ma. 07-03-2016 

Juf Christine 

ADV, invaller in 

groep 8 

 

 

Jos Doornick 

Di. 08-03-2016 

Potje 

 

Juf Christine ADV, 

invaller in groep 8, 

 

Jos Doornick 

Wo. 09-03-2016 

Meester Paul in 

groep 6 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 10-03-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 11-03-2016 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

 

JARIGEN 

28 februari   Fiene Moors    Groep 4 

2 maart   Isabella Willemsen   Groep 1A 

3 maart    Mart Goes    Groep 1B 

3 maart   Timo Foss    Groep 5 

5 maart   Max Derksen    Groep 1/2B 

5 maart   Jasmijn Peterse   Groep 8 

5 maart   Figo Wattimena   Groep 5 

7 maart   Lotte Degen    Groep 1/2B 

9 maart   Thijs Gerding    Groep 7 

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

 

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 
               

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 
 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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LEGE BATTERIJEN SPAREN 

Op De Borgwal hebben wij inzamelbussen voor lege batterijen. Deze staan in de buitenklas en 

in beide halletjes van het hoofdgebouw. Lege batterijen kunnen hierin worden gedeponeerd. 

Voor elke kilo lege batterijen die wij sparen, krijgen wij punten waarmee we 

buitenspeelmateriaal kunnen aanschaffen. Sparen dus!! 

 

WEBSITE 

Neem eens een kijkje op de website van De Borgwal. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen 

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl Ook de FaceBook pagina van De Borgwal wordt wekelijks 

bijgehouden met nieuwtjes. Zeker een bezoekje waard! 

 

 REMINDER VOOR OUDERS UIT GROEP 8 
Misschien ten overvloede…… De inschrijving voor de V.O.-scholen in Nijmegen sluit 1 maart! 

De inschrijfformulieren moeten 29 februari 2016 binnen zijn bij de scholen! 

 

 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 februari was € 51,56. Wederom geteld door Kaylee en Loïs, dankjewel! 

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! 

 

DALTON 

DAGRITMEPAKKET 

In alle groepen maken we de kinderen ’s ochtends duidelijk wat er voor die dag op het 

programma staat. Dit wordt weergegeven door een aantal pictogrammen met woorden die een 

activiteit aangeven. Dagritmekaarten bieden structuur voor alle kinderen, vandaar dat wij dit 

door de hele school gebruiken (groep 1 t/m 8). 

Door het dagritmepakket visualiseren we opeenvolgende activiteiten. Hierdoor willen we 

bereiken dat kinderen vertrouwd raken met een dagindeling en de verschillende onderdelen 

waaruit een dag is opgebouwd. Het dagritmepakket geeft de kinderen een houvast en een 

gevoel van veiligheid en rust. De kaarten worden op een vaste plaats in de groep opgehangen. 

Binnen verschillende groepen wordt de indeling van de dag ook verwoord, zodat ook auditief 

ingestelde kinderen een houvast hebben 
 

     
 

http://www.borgwal.nl/
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VOORAANKONDIGING PROJECT LENTEKRIEBELS 

In de week van 14 maart is het weer ‘De week van de lentekriebels’. Net als vorig schooljaar 

zullen wij hier op De Borgwal een gezamenlijk project van maken. Gedurende twee weken 

wordt er in alle klassen aandacht besteed aan seksuele vorming en seksuele weerbaarheid. In 

de volgende infobrief wordt u hierover verder geïnformeerd.  
 

OUDERS GEZOCHT VOOR DE OPEN DAG VAN DE BORGWAL!! 

Wij zijn hard op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op zaterdag 21 mei 

aanstaande (van 10.00 uur tot 13.00 uur). 

 

Onze open dag wordt sinds enkele jaren verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw en ouders 

van Borgwalleerlingen. De nieuwe ouders worden ontvangen door een huidige ouder en een 

bovenbouw leerling. Na een korte kennismaking worden de nieuwe ouders meegenomen op een 

rondleiding door de verschillende lokalen alwaar het één en ander uitgestald staat 

(weektaken, vieringen, samenwerking, rapportage etc.). Na een rondleiding van ca. 45 minuten 

tot een uur gaan de nieuwe ouders weer naar huis. 

 

Wij zijn op dit moment nog druk op zoek naar ouders die ons willen helpen met het 

verzorgen van de rondleidingen. Iets voor u??? Aanmelden kan via borgwal@delinge.nl  

 

De leerlingen die ons hierbij helpen ontvangen op vrijdag 20 mei een korte training en worden 

dan op zaterdag 21 mei tussen 09.45 en 13.00 uur op school verwacht. Hopelijk geeft u daar 

dan, indien het uw kind betreft, toestemming voor. 

 

BABYNIEUWS FAMILIE WENTING 

Graag willen wij Marijn, Rosalie, en Annefleur van harte feliciteren met hun zusje Elina. 

Geniet ervan samen met papa en mama! 

 

TAFELTENNISLES GROEP 3 T/M 8 

In maart krijgen de groepen 3 t/m 8 één tafeltennisles. De tafeltennisles wordt op woensdag, 

i.p.v. de gewone gymles, in De Schaapskooi gegeven.  

 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

Woensdag Ronde 1 (8:30 uur t/m 9:30 uur) Ronde 2 (9:30 uur t/m 10:30 uur) 

2 maart Groep 3 Groep 7 

16 maart Groep 4 Groep 6 

23 maart Groep 5 Groep 8 

 

Vraag aan de ouders van de leerlingen uit groep 3 t/m 5 is om de leerlingen op de 

bovenstaande woensdagochtend niet bij De Bongerd maar bij de Schaapskooi af te zetten. 

Om 8:20 uur kunnen de leerlingen in De Schaapskooi omkleden. De leerlingen uit groep 6 t/m 

8 zullen aan het einde van de les (10:30 uur) terug naar De Borgwal fietsen om de rest van de 

ochtend les te krijgen. 

 

 

 

mailto:borgwal@delinge.nl
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EVEN VOORSTELLEN 

 

Graag stel ik me voor: Ik ben Anneke in t Zandt en ben in augustus 2015 

met de PABO Deeltijd in Nijmegen begonnen. Afgelopen maanden heb ik 

stage gelopen in groep 8 bij een basisschool in Duiven en nu ben ik voor 

mijn tweede stage bij de Borgwal terecht gekomen omdat ik erg 

geïnteresseerd ben in Dalton- onderwijs. Vanaf 17 februari 2016 tot de 

zomervakantie loop ik op woensdag en donderdag stage in groep 1/2 B. 

Naast mijn studie aan de PABO werk ik bij de HAN en heb ik een gezin. Ik 

ben moeder van Wouter (8) en Kim (6).  

 

 

FAMILIEKRACHT 

 

Het FAMILIEKRACHTCAFÉ 
 

Wil jij als ouder van een 

puberkind weten wat 

'normaal' seksueel gedrag 

is bij je puber?  

Wil je handvatten om in gesprek te komen met je 

puber over sex?  

Wil je weten wat te doen bij sexting?  

Kom dan op dinsdag 15 maart (Bemmel) of op 

donderdag 24 maart (Huissen) naar het 

Familiekrachtcafé!  

 

 

Pubers en sex?   

Op 15 en 24 maart 2016 organiseert Stichting Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 

samenwerking met GGD Midden Gelderland het Familiekrachtcafé. Dit keer staat op beide 

avonden het thema ‘Pubers en sex’ centraal. Vanessa Peters sociaal- jeugd verpleegkundige bij 

GGD Gelderland Midden neemt je als ouder graag mee in deze spannende ontwikkelingsfase bij 

een puber. De twee avonden zijn los van elkaar te bezoeken, toch zal de invulling van het 

Familiekrachtcafé in Huissen een verdieping zijn op de informatie van de eerdere avond in 

Bemmel. 

 

Meer informatie: 

Op dinsdag 15 maart a.s. om 20.00 uur is het Familiekrachtcafé op de nieuwe locatie van Stichting 

Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.  

Op donderdag 24 maart a.s. om 20.00 uur in Huissen, in het participatiepunt aan de Lange 

Kerkstraat 15. 

 

Aanmelden 

Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening (€1,50). 

Aanmelden kan via de Facebookpagina van Stichting Familiekracht en wordt op prijs gesteld.  
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Als je Stichting Familiekracht volgt, blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en de data van de 

volgende Familiekrachtcafés.  

Heb je geen Facebook? Je kunt je ook via opgeven via info@familiekracht.nu of SWL meldpunt 

meldpunt@swlingewaard.nl.  

Uiteraard ben je ook zonder aanmelding van harte welkom! 

 

Wat is het FAMILIEKRACHTCAFÉ ?   

Het Familiekrachtcafé is één keer per kwartaal een ontmoetingsplek voor ouders en voor iedereen 

die zich verbonden voelt bij zijn gezin en familie.  

Wil je met andere ouders praten, onder het genot van een kopje koffie of thee?  

En wil je vragen stellen aan een lokale deskundige?  

Kom dan naar het Familiekrachtcafé. 

 

BIJLAGE BIJ DE INFOBRIEF 

 Flyer kleding- en speelgoedbeurs 

 

VOLGENDE INFOBRIEF  

De volgende infobrief komt uit op donderdag 10 maart 2016. 
 

mailto:meldpunt@swlingewaard.nl

