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Infobrief nummer 15, 2015-2016 
AGENDA… 

VAKANTIE!  

Van zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei 2016 

Ma. 09-05-2016 

Juf Christine 

ADV, meester 

Jeroen in groep 8 

 

Juf Rie in groep 5 

Juf Carla E. in 

groep 3 

 

Jos Doornick 

Di. 10-05-2016 

Juf Christine ADV, 

meester Jeroen in 

groep 8 

 

Potje 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 11-05-2016 

Luizencontrole 

 

Juf Ria afwezig, 

vervanging in groep 

1/2a  

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 12-05-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 13-05-2016 

Groep 7 en 8 

rugbyclinic. Groep 

8 gaat vanaf het 

kinkelplein om 

12.00 uur naar 

huis! 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 16-05-2016 

 

Alle leerlingen  

vrij!!  

 

 

Di. 17-05-2016 

Informatieavond 

voor nieuwe ouders 

(20.00-21.30 uur) 

 

Schoolfotograaf op 

De Borgwal 

 

Jos Borgwal 

Wo. 18-05-2016 

School in bedrijf, 

geen gym voor alle 

groepen 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 19-05-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Schoolreis groepen 

1 t/m 7!! 

 

 

Jos Doornick  

Vr. 20-05-2016 

Groep 8 acteerles 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig  

Za. 21-0-2016 

Open dag  

De Borgwal  

10.00 – 13.00 uur 

(voor nieuwe 

ouders en 

leerlingen) 

 

Jos Borgwal 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen VB Lenderink van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 

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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JARIGEN 
2 mei    Mees van den Bergh   Groep 3 

2 mei   Thijne Hendriks   Groep 4 

6 mei   Koen Gerding    Groep 5 

9 mei   Jasmijn Gebbing    Groep 6 

9 mei   Kane Jordens    Groep 7 

9 mei   Niels Postma    Groep 1/2B 

11 mei   Jasmijn Remmerswaal  Groep 1/2B 

12 mei   Sara Spruit    Groep 4 

12 mei   Meester Jos    Directeur 

13 mei   Esmee Meeuwsen   Groep 1/2A 

14 mei   VB Lenderink    Groep 1/2B 

15 mei   Jasper van ’t Hullenaar  Groep 1/2A 

16 mei   Joost Hoogenkamp   Groep 6 

18 mei   Famke Bouten   Groep 8 

19 mei   Famke Wilbers   Groep 4 

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

 

OUDERS BIJ DE POORTINGANGEN REMINDER 
Het gebeurt NOG STEEDS 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 echt even op 

letten. Alvast bedankt! 

 

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 

               

KEES VAN ’T HULLENAAR BEDANKT! 
Vrijdag 8 april heeft meester Eric het nieuwe bankje op het plein geplaatst. Het bankje 

hebben wij met een mooie korting kunnen kopen bij Kees van ’t Hullenaar hout. Dankjewel! 

 

DANSFILM 
Op 29 maart hebben wij allemaal kunnen genieten van de dansfilm ter afsluiting van ons 

dansproject. Wij hebben geprobeerd de dansfilm op onze website te plaatsen. Helaas lukt dit 

niet. Mocht u de dansfilm willen hebben, geeft dan even een USB-stick mee aan uw kind, dan 

zorgen wij ervoor dat de film erop komt te staan. 

 

INLOOP 
Iedere maand is er een inloop. 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 woensdag 18 mei 2016 na 

schooltijd. 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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BALLEN OP HET PLEIN 
Met alle leerlingen is afgesproken dat zij om 08.15 – 08.30 uur en om 13.00 – 13.15 uur niet 

meer met ballen over het plein gooien. Er mag gevoetbald worden in de voetbalkooi (zie 

rooster op de bovenbouwdeur) en er mag bij de pingpongtafel worden gebald. Hiervoor is 

gekozen om ook alle jongere leerlingen op een veilige manier naar binnen te kunnen laten gaan. 

 

 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 april was € 64,62. Kaylee, Loïs en Didi weer 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! 

 

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! 

 

FORMATIE 2016-2017 
Wij zijn intern druk met elkaar in overleg over de personele invulling voor komend jaar. We 

hopen dit op korte termijn bekend te kunnen maken. Zo gauw alles definitief is, wordt u 

hierover per brief op de hoogte gesteld. 

 

PARKEREN RONDOM DE BORGWAL 
Sinds vier jaar is Het Hoog afgesloten voor verkeer tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Dit voor 

de verkeersveiligheid rondom De Borgwal. Sinds de invoering hiervan is dit erg goed gegaan. 

Het valt ons op dat er de laatste tijd toch weer ouders met hun auto via Het Hoog naar de 

parkeerplaats bij school rijden om leerlingen weg te brengen of op te halen. Het zou fijn zijn 

wanneer iedereen er weer even attent op is dat dit niet de bedoeling is! Dit alles voor de 

veiligheid van onze leerlingen. Er zijn o.a. bij De Deellaan, De Brouwketel en De Rijplaan 

genoeg parkeerplekken op loopafstand van de school. Wanneer u hier gebruik van maakt, wilt u 

dan parkeren in de parkeervakken. Het komt soms weer voor, vooral op De Brouwketel, dat 

de bewoners klem worden gezet en niet naar hun werk kunnen vertrekken. Alvast bedankt 

voor uw medewerking. 

 

OR LEDEN GEZOCHT 
De ouderraad van de Borgwal is een actieve club ouders die de leerkrachten helpen met het 

organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval enzovoort. Aan het einde van 

dit schooljaar zullen een aantal OR leden de ouderraad verlaten. Wij zijn dan ook op zoek 

naar ouders die deze plek in zouden willen nemen. Bent u geïnteresseerd, of zou u hier meer 

over willen weten, dan kunt u zich melden via ordeborgwal@delinge.nl Alvast bedankt!!  

 

 

 

http://www.borgwal.nl/
mailto:ordeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

WERKEN MET UITGESTELDE AANDACHT 

 

In iedere groep wordt er met uitgestelde aandacht gewerkt. Wij gebruiken hier een lampje 

voor. 

 

  
 

De kinderen weten dat als de lamp aan is, de leerkracht niet voor hen beschikbaar is.  

 

Een aantal belangrijke redenen om te werken met uitgestelde aandacht vinden wij:  

 dat kinderen leren zelfstandig problemen op te lossen, ze zijn dan op elkaar 

aangewezen voor onderlinge hulp;  

 het biedt de leerkracht de gelegenheid om ongestoord met individuele of met kleine 

groepjes kinderen te werken. 

 

In iedere groep wordt er aandacht besteed aan de uitgestelde aandacht en wordt er 

besproken hoe om te gaan bij problemen.  

Het kind wordt geleerd om niet te wachten totdat de leerkracht komt, maar om vast een 

andere activiteit op te starten. Kinderen worden aangestuurd om zelf een oplossing te 

bedenken. Op een aantal vooraf geplande momenten worden spreekuren gehouden. Daar 

kunnen de kinderen met hun vragen terecht. Spreekuren worden ingezet vanaf de tweede 

helft van groep 4. 

 

Het betekent ook dat de materialen die de kinderen nodig hebben voor hen beschikbaar zijn 

en dat zij de vrijheid hebben om eigen oplossingen te bedenken. 

Regelmatig zal de leerkracht na afloop van de periode zelfstandig werken kort met de 

kinderen evalueren hoe het is gegaan. 
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EEN HELE MOOIE OPBRENGST VOOR ENERGIE4ALL 
Ter afsluiting van onze Daltondag, dinsdag 12 april jl., hebben we met z'n allen het bij elkaar 

gerende bedrag voor Energy4All bekend gemaakt. Wat zijn wij trots op onze leerlingen en 

wat zijn wij blij voor Energy4All met het gigantische bedrag van €3753,88!! Alle leerlingen en 

sponsoren, ontzettend bedankt!! Wij hopen dat Energy4ALL weer heel veel goede dingen kan 

gaan doen met dit bedrag!! 

 

SCHOOLFOTOGRAAF OP DE BORGWAL 
Op dinsdag 17 mei komt Foto Koch de schoolfoto’s maken. We starten deze dag om 08:30u 

met het maken van de broer/zus foto’s van de kinderen waarvan de broer/zus (nog) niet op de 

Borgwal zit. De kinderen van groep 1-2 mogen een knuffel meenemen. Zij gaan 1 keer met en 1 

keer zonder knuffel op de foto. Voor meer informatie over deze dag verwijzen wij u graag 

naar de brief in de bijlage. 

 

SCHOOLREIS 
Het komt alweer heel dichtbij…….de schoolreis!! Zoals we al eerder hebben gemeld (infobrief 

nummer 8) gaan we donderdag 19 mei (i.p.v. dinsdag 17 mei zoals in eerste instantie op 

de jaarkalender stond aangegeven) met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis!! Waar we naartoe 

gaan blijft nog even een verrassing… Donderdag 12 mei zullen alle kinderen een flyer 

meekrijgen waarop de bestemming van het schoolreisje te lezen is….spannend! 

 

 BRIEF VAN SANDER DEKKER 
Voor onze feestavond van 29 maart hadden wij staatssecretaris Sander Dekker ook 

uitgenodigd. Helaas was hij verhinderd. Hij heeft ons wel een brief gestuurd, deze dit in de 

bijlage bij de infobrief! 

 

 

REMINDER AVOND4DAAGSE 
Er staan nog twee momenten gepland om in te kunnen schrijven voor de komende 

Avond4daagse (zie bijlage vorige infobrief).  

 

 Donderdag 21 april van 15.00 – 16.00 uur in de hal van de school 

 Vrijdag 22 april van 08.30 – 09.30 uur in de hal van de school 

 

 

BIJLAGEN 
- Brief over de schoolfotograaf op De Borgwal op dinsdag 17 mei aanstaande 

- Brief van staatssecretaris Sander Dekker 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De volgende infobrief komt uit op donderdag 19 mei 2016. 


