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Infobrief nummer 12, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 14-03-2016 

Start project 

Lentekriebels 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 15-03-2016 

Potje 

 

IPB juf Simone en 

juf Christine 

afwezig. Invaller in 

groep 8 en juf 

Carla in groep 3.  

 

Jos Doornick 

Wo. 16-03-2016 

Boomplantdag groep 

7 en 8, geen gym voor 

deze 2 groepen. 

 

Tafeltennis groep 4 

en groep 6 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 17-03-2016 

Creatief 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 18-03-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 21-03-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR 

 

Jos Doornick 

Di. 22-03-2016 

Potje 

 

Inloop 15.15 uur 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding 

Wo. 23-03-2016 

Tafeltennis groep 5 

en groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 24-03-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Verjaardag van juf 

Rie in groep 5, 

bezoek aan de 

boerderij 

 

Leerlingenraad 

 

Jos Borgwal 

Vr. 25-03-2016 

Paasviering 

Sponsorloop  

10.30 uur 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding  

 

JARIGEN 

14 maart   Ise Meijer   Groep 1A 

15 maart   Marijn Wenting  Groep 7 

16 maart   Mertcan Yazici  Groep 6 

20 maart    Bjorn Everts   Groep 7 

21 maart   Thijs Hendriks  Groep 5 

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

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Sem Justin Vreman van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een 

hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

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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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 eerst volgende inloop is dinsdag 22 

maart 2016.  

 

OUDERS BIJ DE POORTINGANGEN 
Het gebeurt weer regelmatig dat er veel kinderen worden opgehaald door ouders die bij de 

poorten wachten op het plein. Leerlingen die met de fiets het plein willen verlaten, kunnen dan 

niet door de poorten heen. Het zou heel fijn zijn wanneer we met z’n allen hier weer even op 

letten. Alvast bedankt! 

 

GROEP 6 IN DE MEDIA! 
In het blad ‘Frappant’ van Marant in Elst staat een artikel over groep 6 van De Borgwal. Zie 

onderstaande link. 

http://www.marant.nl/behandelpraktijk/kennis/frappant-systemisch-werken/  

 

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 Daltonbasisschool De Borgwal 

wordt wekelijks voorzien van nieuwe items. Het bekijken meer dan waard! 

 

TAFELTENNISLES GROEP 3 T/M 8 REMINDER!!!! 

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. Groep 3 en 7 zijn al geweest! 

 

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) 

16 maart Groep 4 Groep 6 

23 maart Groep 5 Groep 8 

 

Vraag aan de ouders van de leerlingen uit groep 4 en 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 en 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. 

http://www.marant.nl/behandelpraktijk/kennis/frappant-systemisch-werken/
http://www.borgwal.nl/
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DALTON 

HET PLANBORD EN REGISTRATIEBORD IN DE KLEUTERGROEP   
 

Het planbord in de kleutergroep is een 

bord waarop de opdrachten van de 

komende week staan. De leerkracht hangt 

aan het begin van de week activiteiten 

kaartjes op het planbord en geeft aan 

welke van deze activiteiten verplicht zijn. 

Deze verplichte activiteiten hangen op 

het maanbord. Als de kinderen ’s ochtends 

binnenkomen, dan plannen ze zelf welke activiteit ze die dag gaan doen. Door hun naamkaartje 

onder deze activiteit te hangen, schrijven ze zich in voor deze activiteit. Het planbord is een 

middel om de dag-/weektaak op een eenvoudige manier in beeld te brengen. 
                                                                               

 

Op het registratiebord laat een kind zien welke activiteiten 

het deze week allemaal al heeft gedaan. Op het 

registratiebord registreert een kind namelijk door een 

magneet in de dagkleur wat hij/zij die dag gedaan heeft. Het 

kind mag alleen een magneet ophangen bij de betreffende 

activiteit als hij/zij deze naar behoren heeft uitgevoerd. De 

leerkracht bepaalt per kind welke kwaliteiten er verwacht 

mogen worden. 
 

Door te werken met een plan-/ en registratiebord, willen we kinderen op een speelse manier 

leren plannen, registreren en evalueren. Dit alles wordt verder uitgebreid in de groepen 3 t/m 

8. 

 

LEERLINGENRAAD 

De leerlingenraad is weer bijeen geweest. De volgende punten zijn besproken: 

In de klassen is gesproken over kerst en welke invulling de kinderen graag zouden zien tijdens 

deze viering, dit is teruggekoppeld tijdens de vergadering. Ook zouden de kinderen meer 

buiten speelmaterialen willen hebben per groep. De leerlingenraad is van mening dat er dan 

wel voorzichtiger met de spullen moet worden omgegaan. Er wordt nu eerst gekeken wat de 

behoefte precies is en wel budget er beschikbaar is.   

In de bovenbouw zouden ze het fijn vinden dat de bibliotheekboeken sneller worden 

gewisseld, dit wordt opgenomen met de betreffende bibliotheekouders. 

De tegels rondom de tafeltennistafel zullen worden recht gelegd en ook wordt er gekeken 

naar een beter slot op de voetbalkooi. 
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STUDIEDAG 29 FEBRUARI 2016 

Maandag 29 februari waren alle leerlingen een dagje vrij. De juffen en meesters hadden deze 

dag een studiedag op school. Deze studiedag zijn wij begonnen met een presentatie over 

logopedie. Drie logopedisten van logopediepraktijk Praatjuf hebben ons ingelicht over de 

verschillende stoornissen die een logopedist behandelt en met welke taal- en spraakproblemen 

wij op school te maken kunnen krijgen. Wij weten deze problemen nu beter te herkennen en 

weten tevens op welke wijze wij hier nu mee om moeten gaan. Een hele interessante 

voorlichting!! Na deze presentatie zijn we gestart met de schoolzelfevaluatie midden.  

Elk schooljaar blikken wij aan het begin en in het midden van het schooljaar terug op de 

voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken naar de 

resultaten/vorderingen van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk 

niveau van vergelijkbare scholen. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, 

maar ook actiepunten opgesteld waar we middels groepsplannen mee aan de slag gaan. Deze 

actiepunten en de observaties van de leerkracht, vormen samen een basis om een plan te 

maken voor de komende maanden. Middels dit zogenoemde groepsplan maken wij een 

overzicht van de doelen voor de komende periode. Wij beschrijven hierin op welke manier wij 

hiermee aan het werk gaan en hoe wij dit weer evalueren. Kortom; een goede en krachtige 

studiedag voor het hele team. 

 

 

PASEN 

Vrijdag 25 maart vieren we samen Pasen op De Borgwal. Ook dit jaar organiseren we een 

gezamenlijk paasontbijt in de groep. Hiervoor willen wij de kinderen vragen om donderdag 24 

maart vast een bord, bestek en beker mee naar school te nemen. Tijdens het ontbijt 

schenken we aandacht aan de betekenis van Pasen.  

 

Hierna is er een activiteit voor een goed doel, dit jaar is dat energy4all. 

We houden daarvoor een sponsorloop die om 10:30 uur zal starten. Ouders zijn van harte 

welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.  

Graag willen wij groep 1 ook uitnodigen om deze ochtend aanwezig te zijn. Groep 1 t/m 4 zijn 

zoals altijd om 12.00 uur vrij, groep 5 t/m 8 heeft een continurooster tot 14.00 uur.  

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten voor deze dag ook een lunchpakketje meenemen.  

 

ENERGY4ALL 

Dinsdag 8 maart is Paula van Stichting ENERGY4ALL bij ons op school op bezoek geweest. Zij 

heeft in de hal alle leerlingen verteld over energiestofwisselingsziekte. Stichting 

ENERGY4ALL helpt het onderzoek financieren naar een medicijn voor deze ziekte. De 

leerlingen van De Borgwal zullen vrijdag 25 maart hun best doen om tijdens de sponsorloop 

geld op te halen voor deze stichting. In de bijlage treft u meer informatie over ENERGY4ALL 

en de geplande sponsorloop.  
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VERTELT UW KIND WEL EENS OVER SCHOOL? 

Wij horen regelmatig dat leerlingen weinig vertellen over wat zij op school hebben gedaan. 

Misschien dat u iets aan onderstaande vragen heeft?! 

In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-wat-waar-vragen over de schooldag 

van je kind. Dikke kans op meer antwoorden en een gezellig gesprek(je) met je kind als 

resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen: 

1. Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

2. En wat was het stomste? 

3. Wat heb je vandaag gemaakt? 

4. Wat heb je vandaag opgeruimd? 

5. Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

6. Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

7. Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 

8. Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

9. Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

10. Wat heb je vanmiddag gegeten? Wie zat er naast je tijdens het overblijven? 

11. Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

12. Wat heb je vandaag aan de juf of meester gevraagd? 

13. Wat heeft de juf of meester vandaag aan jou gevraagd? 

14. Naast wie zat jij vandaag (tijdens) het overblijven ? 

15. Wie was er ziek vandaag? 

Succes vanmiddag! 

 

DALTONDAG SCHOOL IN BEDRIJF 

Dinsdag 12 april ‘vieren’ wij op school de daltondag. De nationale daltondag is 16 maart. Omdat 

wij graag de school openstellen voor ouders/opa’s/oma’s etc. hebben wij ervoor gekozen om 

dit op een dag te doen dat er geen gym is in de groepen 3 t/m 8. Op deze manier kunnen wij in 

de middag nog een leuk dalton programma voor de kinderen neerzetten. Eerder hebben wij 

gecommuniceerd dat onze daltondag donderdag 21 april is, maar in verband met cito toetsen 

voor groep 8 hebben wij dit verschoven naar dinsdag 12 april. Vanaf woensdag 23 maart 

komen er lijsten bij de klassen te hangen waar u zich kunt intekenen voor het bezoeken van 

een les. Per leerling graag 1 geïnteresseerde intekenen. Mocht er op het laatst blijken dat er 

plekken over zijn, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Op deze dag neemt u een kijkje 

in de klas, u kijkt toe, doet actief mee, kortom een gezellig leermoment bij ons op De Borgwal. 

 

PROJECT ‘LENTEKRIEBELS’ 

Van maandag 14 maart tot en met vrijdag 18 maart is het ‘De week van de lentekriebels’. Deze 

week en de week erna werken alle leerlingen op De Borgwal aan seksuele voorlichting en 

seksuele weerbaarheid. Op donderdag 24 maart van 8.15 uur tot 8.45 uur en van 15.15 uur tot 

16.00 uur stellen we de school open zodat u kunt rondkijken in de verschillende klassen. Op 

deze manier laten we zien waar de kinderen mee bezig zijn geweest. 

 

FEESTAVOND DINSDAG 29 MAART AANSTAANDE!! 
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Een datum om alvast te noteren in de agenda!! Dinsdagavond 29 maart aanstaande willen we 

van 18.30 – 20.00 uur in de aula van OBC Bemmel locatie De Heister feestelijk stilstaan bij 

het feit wij wederom uitgeroepen zijn tot Excellente school en tevens ook ons dansproject 

afsluiten. Dat maakt dat wij alle leerlingen, ouders, opa’s/oma’s en andere belangstellenden 

uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 

 

Wij beseffen ons heel goed dat voor veel kinderen dinsdagavond een sportavond is en veel 

kinderen normaal gesproken om 20.00 uur ook al wel in bed liggen.  

Omdat we afhankelijk zijn van het OBC wat betreft de mogelijkheden van hun aula en we een 

aantal gasten uit willen nodigen deze avond, hebben we verschillende opties met elkaar 

besproken en zijn we uiteindelijk op dinsdagavond 29 maart uitgekomen. 

 

Omdat de kinderen misschien later naar bed gaan dan normaal, zullen we woensdagochtend 30 

maart een uitslaap mogelijkheid bieden. Deze ochtend heeft u de keuze uw kind(eren) de 

gewone tijd naar school te laten gaan, of er zorg voor te dragen dat uw kind(eren) om 10.00 

uur op school aanwezig is (graag kiezen voor één van beide opties!). De gymles voor de groepen 

3/4/5 zal deze ochtend komen te vervallen. De groepen 6/7/8 zullen deze ochtend wel 

gewoon gymmen. 

 

Binnenkort ontvangen alle leerlingen en ouders de officiële uitnodiging voor deze speciale 

viering.  

 

Wij hopen er met z’n allen weer een super avond van te maken!! 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 

- Energy4all informatiebrief voor ouders  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 24 maart 2016. 


