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Infobrief nummer 14, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 11-04-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 12-04-2016 

Potje 

 

Daltondag “school 

in bedrijf” 

 

15:00 uur: 

Bekendmaking 

bedrag sponsorloop  

 

Groep 8 uitje naar 

bakkerij Theo 

Engelen 

 

Jos Borgwal 

Wo. 13-04-2016 

Juf Wendy, juf Ria 

en juf Annelies 

afwezig i.v.m. 

scholing. Vervanging 

in groep 1/2a en 

groep 1/2b. 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 14-04-2016 

Tuin van de 

vrijheid, groep 8 

 

Juffenfeest 1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 15-04-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 18-04-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 19-04-2016 

Cito eindtoets 

groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 20-04-2016 

Cito eindtoets groep 

8 

 

Cultuurrondje groep 

7.  

 

GEEN GYM ALLE 

GROEPEN (dit 

i.v.m. de sporhal 

die deze dag niet 

beschikbaar is) 

 

Leerlingen groep 7 

fiets mee naar 

school! 

 

Jos Borgwal 

Do. 21-04-2016 

Cito eindtoets 

groep 8 

 

Tuin van de 

vrijheid, groep 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 22-04-2016 

Koningsdag 

 

Reshare 

kledinginzameling 

 

Juf Karen in groep 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

10 april   Dino Steeg   Groep 1 

16 april   Niek Jansen   Groep 6 

18 april   Thijmen van Bommestein Groep 1 

22 april    Dilaz Lamers   Groep 3 

22 april   Floor Degen   Groep 1 

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 Dino Steeg, Floor Degen en Thijmen van Blommestein van harte welkom heten op 

De Borgwal! Wij wensen jullie 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 
 

               

OPEN DAG  

Wij zijn nog héél hard op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op 

zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur. 

 

Voor ouders van nieuwe kinderen organiseren we dit schooljaar drie kennismakingsmomenten. 

 Dinsdagavond 17 mei is er van 20.00 tot 21.30 uur voor betreffende ouders een 

informatieavond waar u alles kunt horen over ons Daltononderwijs. 

 Woensdag 18 mei van 9.00 uur en 10.30 uur school in bedrijf. 

 Zaterdag 21 mei is er van 10.00 tot 13.00 uur een open dag voor betreffende ouders 

en kinderen.  

 

De open dag op zaterdag 21 mei wordt sinds enkele jaren verzorgd door leerlingen uit de 

bovenbouw en ouders. 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. Mocht u het gevoel hebben niet over andere jaargroepen 

wat te kunnen vertellen, dat is geen enkel probleem! De leerling uit de bovenbouw weet 

alles te vertellen en in de klassen staan ook de leerkrachten van school. Het 

belangrijkste vinden wij dat geïnteresseerde ouders ook van andere ouders ervaringen 

over de gang van zaken bij ons op school te horen krijgen. 

Iets voor u??? Dan horen wij dat héél graag   Aanmelden kan bij Jos Boonman via 

borgwal@delinge.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
mailto:borgwal@delinge.nl
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PESTEN……EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Zoals altijd willen we zoveel mogelijk pesten voorkomen en wanneer dat toch voorkomt zo 

goed mogelijk bestrijden. In onze infobrieven besteden we regelmatig aandacht aan het 

pesten omdat dit een afschuwelijke zaak is (Op de website van de school: www.borgwal.nl 

kunt u de eerdere infobrieven raadplegen.). 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. 

 

Helaas komt het soms ook voor dat ouders geen melding doen wanneer hun of andermans kind 

gepest wordt. Het wordt voor ons dan heel moeilijk om hier iets aan te doen. Wees als ouder 

vooral niet bang om te snel te zijn met een melding. Wij hebben liever een melding teveel of 

te vroeg, dan geen melding. 

 

 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 maart was € 85,30 Dit 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! 

 

REMINDER!!! KLEDING OPHALEN RESHARE VRIJDAG 22 APRIL 2016 

ZIE OOK DE BIJLAGE! 
Vrijdag 22 april kunt u uw oude kleding weer doneren voor Reshare. De school ontvangt per 

kilo kleding een kleine vergoeding die weer ten goede komt aan de kinderen.  

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur inleveren op onderstaand 

adres: Het Hoog 20. 

 
Wat wordt er wel ingezameld? 

- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste 
bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde of op dezelfde 
manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de kleding 
gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding worden gegeven. 

 

mailto:borgwal@delinge.nl
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CITO GROEP 8 

Op 19, 20 en 21 april 2016 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 2014. 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.  

 

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, Daltonbasisschool De Borgwal, wordt wekelijks 

voorzien van nieuwtjes. Een kijkje absoluut waard! 

 

LEERLINGENRAAD 

Terugkoppeling vergadering van 24 maart: 

 Volgend schooljaar wordt er met kerst een diner georganiseerd. 

 De leerlingen van groep 7 en 8 zullen regelmatig het plein vegen en netjes houden. 

 Eric zorgt dat de losse tegels op het plein vast komen te liggen. 

 De groepen kunnen in overleg met meester Jos meer buiten speelmaterialen 

aanschaffen. 

 Kinderen moeten zich wat beter aan het voetbalrooster houden. 

 Let op de boompjes op het schoolplein, deze zijn kwetsbaar. Kinderen moeten niet op 

de bankjes gaat staan en aan de boompjes zitten. 

 Er wordt gevraagd of er ook een sponsorloop voor Kika gehouden kan worden. De 

sponsorloop zou ook wel wat spannender mogen. Het team van het goede doel zal hier 

t.z.t. naar kijken. 

 

20 APRIL GEEN GYMLES VOOR ALLE GROEPEN 

De gymlessen van woensdag 20 april komen te vervallen! Het jaarlijkse cultuurrondje voor alle 

groepen 7 is op deze dag. Sporthal De Bongerd is in gebruik voor diverse workshops. 

 

DALTONDAG 

Er zijn op de intekenlijsten nog enkele plekken beschikbaar. Vanaf vandaag kunt u zich op 

meerdere onderdelen intekenen! Er volgt verder geen uitnodiging meer, u bent gewoon welkom 

op de tijd waarop u zich heeft ingeschreven.  

 

 

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

VAN DAGTAAK NAAR WEEKTAAK 

In groep 4 werken we tot de kerstvakantie met een gebundelde dagtaak. Na de kerstvakantie 

maken we de overstap naar de hele weektaak. 

 

Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen 

ieder kind, op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk 

binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt.  

 

De weektaak bevat de volgende onderdelen: 

 alle vakgebieden kunnen in principe worden opgenomen in de weektaak; 

 er staat duidelijk vermeld wanneer de instructie en bespreektijden zijn. 

Instructietijden zijn momenten aan het begin van de week waarop de kinderen (in een 

kleine groep op niveau) instructie krijgen van de leerkracht. Bespreektijden zijn 

momenten aan het einde van de week waarop de gemaakte stof (in dezelfde kleine 

groep op niveau) besproken wordt; 

 er is ruimte om kinderen te laten aangeven welke planning zij maken alvorens zij aan 

het werk gaan; 

 kinderen kunnen het gemaakte werk in de dagkleur aftekenen; 

 er is ruimte om op de weektaak aan te geven hoe het nagekeken werk is gemaakt; 

 er kunnen opmerkingen door kinderen en door de leerkracht worden geplaatst; 

 het keuzewerk is geïntegreerd in de weektaak; 

 er is een verdeling in instructie-/bespreektaken, basiswerk en extra werk gemaakt. 

 de leerlingen geven op de taak aan waar ze deze week aan willen werken; 

 aan het einde van de week reflecteren zij voor zichzelf hoe zij gewerkt hebben en 

kunnen daarbij een tip voor zichzelf geven.                                 

Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten die voor alle 

kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk te leveren. 

Per groep werken we met drie niveaus: de basistaak, een uitgebreide taak voor kinderen die 

meer stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen die (nog) moeite hebben met de 

basistaak. 

Naast deze drie niveaus circuleren er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus 

waarop je de taak moet aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, 

zorgkinderen met een eigen leerlijn, kortom differentiatie alom. 

 

4x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar 

ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag-

/weektaak en krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen. 
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DAG/WEEKPLANNING 

Vrijdag 1 april (en dat was geen grapje) of maandag 4 april hebben alle kinderen een planning 

mee naar huis gekregen. Dit is de dag- of weektaak van 4 - 8 april. Ga eens met uw kind in 

gesprek over deze planning. Laat uw zoon/dochter u eens vertellen hoe het werkt. Vrijdag 8 

april is de dag- of weektaak afgerond en is het origineel mee naar huis gegaan. Op deze 

manier hopen wij u door middel van uw eigen kind met zijn of haar dag-/weektaak informatie 

te geven over het werken met een dag- of weektaak. 

 

JUFFENFEEST 1/2  

Op donderdag 14 april is het juffenfeest voor de groepen 1/2! Deze dag vieren de juffen hun 

verjaardag. De ochtend zijn we welkom op de manege van de familie Reijnen ( Floris uit 1-2a) 

aan de Dikelsestraat 6 in Bemmel www.stalreijnen.nl 

De kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen. We houden gewoon de normale 

schooltijden aan, dus om 12.00 uur gaan de kinderen naar huis of naar de TSO (kinderen 

nemen zelf hun lunch mee). Op die ochtend is er uiteraard ook geen gym!!  

We gaan er een gezellige dag van maken!! 

 

Groetjes van juffen Rozemin,  Ria, Annelies en Wendy  

BEKENDMAKING BEDRAG SPONSORLOOP ENERGY4ALL 

Op dinsdag 8 maart hebben wij een zeer indrukwekkende presentatie gehad over ons goede 

doel project van dit jaar; Energy4all. 

 

De moeder van Sterre, een kind met de stofwisselingsziekte, vertelde het bijzondere verhaal 

over kinderen met een stofwisselingsziekte. Hoe gewoon is naar school gaan, sporten en naar 

kinderfeestjes gaan voor ons? Voor kinderen met deze ziekte is dit onmogelijk. Hun batterij 

is al leeg als ze een korte tijd actief bezig zijn geweest. En daar is helemaal niets aan te doen 

omdat er tegen deze vreselijke ziekte nog geen medicijnen bestaan. De organisatie Enery4all 

zamelt geld in om medicatie te kunnen ontwikkelen tegen deze vreselijke ziekte waarbij een 

groot percentage kinderen het 10de levensjaar niet haalt. 

 

Op vrijdag 25 maart hebben onze kinderen zich tijdens de sponsorloop voor de volle 100% 

ingezet om geld bij elkaar te rennen. Door de regen, in de plassen..  

Niets hield hen tegen: RESPECT! 

 

Tijdens de Daltondag, op dinsdag 12 april, zal om 15:00 uur het eindbedrag in de hal worden 

bekendgemaakt! 

 

Kinderen kunnen t/m maandag 11 april het opgehaalde geld inleveren.  

 

We zijn super benieuwd! 

 

 

 

 

 

 

http://www.stalreijnen.nl/
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FEEST DE BORGWAL VORIGE WEEK DINSDAG 

Wat was het weer een geslaagde avond en wat hebben wij weer genoten. Iedereen bedankt 

voor deze meer dan geslaagde avond!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE DANSWORKSHOPS 

Wederom bij deze infobrief de bijlage over de dansworkshops die worden aangeboden door 

Impro Vi. Er staat een gewijzigd telefoonnummer in. 

 

AVONDVIERDAAGSE BEMMEL, ZIE BIJLAGE 

Ook in 2016 wordt er weer gelopen tijdens de avondvierdaagse. De vierdaagse is van dinsdag 

24 mei tot en met vrijdag 27 mei 2016 

In de bijlage vindt u een brief hierover! Hieronder staan de inschrijfdata. De inschrijftafel 

bevindt zich in de hal van De Borgwal! 

 Dinsdag 19 april 2016, 15.00 uur tot 16.00 uur. 

 Donderdag 21 april 2016, 15.00 uur tot 16.00 uur. 

 Vrijdag 22 april 2016, 08.30 uur – 09.30 uur. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 21 april 2016. 
 
 


