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Infobrief nummer 16, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 23-05-2016 

Meester Thijs 

ADV, vervanger in 

groep 7 

 

Juf Wendy 

afwezig, juf 

Annelies in groep 

1-2B 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 24-05-2016 

Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

 

 

Avond4daagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 25-05-2016 

Carla Eggink afwezig, 

vervanging in groep 3 

 

 

Avond4daagse 

 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 26-05-2016 

IPB, juf Christine 

afwezig, invaller 

in groep 8 

 

Avond4daagse 

 

Carla Eggink 

afwezig, 

vervanging in 

groep 3 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Jos Doornick 

Vr. 27-05-2016 

Carla Eggink 

afwezig, vervanging 

in groep 3 

 

Avond4daagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 30-05-2016 

Groep 1-2B naar 

De Lingehof voor 

de minidisco.  

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 31-05-2016 

Leerlingenraad 

 

Meester Thijs 

ADV, vervanger in 

groep 7 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 01-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 02-06-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Annelies 

afwezig, juf 

Wendy in groep 1-

2B 

 

Jos Borgwal 

Vr. 03-06-2016 

Juf Annelies 

afwezig, vervanger 

in groep 2 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

21 mei   Annelinde Stinstra   Groep 1/2A 

22 mei   Sebastiaan Rattink   Groep 4 

23 mei   Celine Ozkan    Groep 1 /2A 

24 mei   Colijn van Heereveld   Groep 1/2A 

28 mei   Kimberley van Vorsselen  Groep 6 

28 mei   Lars Hulleman   Groep 3 

28 mei   Sara Nijmeijer   Groep 4 

29 mei   Nick Anthony van Kampen  Groep 1/2B 

29 mei   Lucas Hoogendoorn   Groep 3 

30 mei   Samuël Derksen   Groep 7 

1 juni   Joep Lukassen   Groep 1/2B 

2 juni   Stijn van den Hurk   Groep 6 

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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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 

 

VEEL GAAT GOED…………MAAR NIET ALLES 

Wij durven met een gerust hart te zeggen dat we een behoorlijk goede school zijn met een 

team dat er voor gaat! Dat neemt niet weg dat er altijd dingen zijn die beter kunnen. U kunt 

ons helpen door eventuele problemen, op- en of aanmerkingen, ideeën etc. ter verbetering aan 

ons door te geven. Wij zien dat niet als gezeur of geklaag, maar zien deze tips als een gratis 

advies. Dus mail gerust naar borgwal@delinge.nl . 

 

 FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 

Wij zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Schooljaar 2016-2017 starten 

wij in ieder geval met 8 groepen. 2 groepen 1/2, een losse groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, 

groep 7 en groep 8. Ondanks alle inspanningen het afgelopen jaar heeft de gemeente geen 

groen licht gegeven voor een extra lokaal. Wij zullen dan ook volgend schooljaar met alle 

groepen op De Borgwal blijven. Het speellokaal zal een klaslokaal blijven. 

 

Tevens zijn wij intern druk met elkaar in overleg over de personele invulling voor komend 

schooljaar. Wij hopen dit op korte termijn bekend te kunnen maken. Wanneer alles definitief 

is, wordt u hierover per brief op de hoogte gesteld. 

 

OPROEP HULPOUDERS VOOR DINSDAG IN DE FEESTWEEK  

Beste ouders/verzorgers, opa's, oma's. 

 

Voor dinsdag (12 juli) in de  feest week zijn wij dringend op zoek naar hulp (ouders/opa's/ 

oma's). Deze dag hebben wij uw hulp nodig van 9.00 tot 12.00 uur. Om 12.00 uur gaan de 

kinderen lunchen (continurooster) en hebben ze aansluitend een programma in de klas. Er zal 

deze ochtend een actief programma zijn. Vind je het leuk om te komen helpen, meld je dan 

aan bij juffrouw Ria groep 1/2A, juffrouw Wendy groep 1/2B, Siska Rasing (moeder Scott 

groep 3) of bij Ellen Berndsen (moeder Fenne groep 3) of mail de OR; 

ordeborgwal@delinge.nl. 

 

Wij willen er een leuke dinsdagochtend van maken waar wij uw hulp heel hard nodig hebben!!  

 

Juffrouw Ria, Juffrouw Wendy, Siska en Ellen (OR Leden) 

 

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. Absoluut een kijkje 

waard! 

 

 

 

 

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

(ZELF)CORRECTIE 

 

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor de 

opdrachten die binnen de dag-/weektaak worden gedaan, als voor de opdrachten daarbuiten. 

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

 Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot hij het 

werk later pas terugkrijgt van de leerkracht; 

 Het heeft een duidelijk leereffect omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan en deze eventueel zal verbeteren; 

 Het geeft de kinderen beter inzicht in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp 

moeten vragen van de leerkracht. 

 

In de kleutergroepen is al veel zelfcorrigerend materiaal. In de loop van groep 3 mogen de 

kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. De werkboekjes van Veilig Leren Lezen en de 

(oefen)woorddictees lenen zich daar goed voor. Ook de rekenopdrachten van De Wereld in 

Getallen kunnen goed zelf worden nagekeken. 

Naarmate de kinderen ouder worden is er steeds meer mogelijk. In de hogere groepen wordt 

dit geleidelijk uitgebreid. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten 

corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste kan inschatten welk werk in 

zijn/haar groep er wel en welk werk niet geschikt is om door de kinderen te laten nakijken. 

 

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

 Toetsen worden door de leerkracht nagekeken; 

 De leerkracht neemt regelmatig steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is 

uitgevoerd. Tijdens bespreekmomenten wordt het werk van alle kinderen bekeken en 

besproken om goed de vorderingen te kunnen bepalen. 

 Ook hier kan “op maat” gewerkt worden. Het ene kind laat zien dat het al heel goed en 

zelfstandig kan nakijken terwijl het andere kind onzorgvuldig is of liever de 

antwoorden overschrijft. Dit laatste kind kan minder vrijheid aan en moet meer 

ondersteund en gecontroleerd worden; 

 Er kunnen verschillende vormen van correctie worden gebruikt, zoals nakijken in 

tweetallen, klassikale correctie etc. 

 

Corrigeren moet je leren, dit vraagt een 

bepaalde houding van de kinderen. Ze 

moeten zich realiseren dat je je werk 

nakijkt om er iets van te leren en niet om 

zoveel mogelijk krulletjes en stickers in 

je schrift te hebben. Als leerkracht 

moeten we ons realiseren dat we dit de 

kinderen moeten leren. 
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HULP EN VERVOER SPORTDAG GEZOCHT! 

Voor de sportdag op maandag 11 juli 2016 zijn we op zoek naar vervoer (voor groep 1 t/m 5). 

De kinderen van groep 6, 7 en 8 zullen op de fiets naar Hulhuizen gaan. Daarnaast zijn we ook 

nog op zoek naar begeleiders bij de verschillende sportieve activiteiten/spelletjes. 

 

Mocht u kunnen rijden en/of het leuk lijken om een activiteit te begeleiden, dan kunt u zich 

inschrijven op de lijst die vanaf dinsdag 17 mei bij de deur van de groepen hangt.  

Ouders die zich middels het ouderhulpformulier hebben opgegeven, staan reeds op deze lijst 

vermeld.  

 

We willen u vragen om de gegevens, zoals het telefoonnummer, te controleren en ontbrekende 

gegevens (aantal zitplaatsen) in te vullen. Oud- leerlingen (oudere broers en zussen) zijn ook 

van harte welkom om te komen helpen. 

 

Alvast onze dank!! 
 

NIEUWE WERELDBURGERS! 

Rune uit groep 4 en Isis uit groep 1B zijn de grote broer en zus geworden van Mika! Familie 

Bakker gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon en broertje! 

 

Ook Yaro uit groep 3 en Miley uit groep 1B zijn grote broer en zus geworden van Liva! Familie 

de Haan gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter en zusje! 

 

HET FAMILIEKRACHT CAFË 
 

 Gezin & echtscheiding, kind centraal!   

Op dinsdag 14 juni (Bemmel) en donderdag 23 juni 

(Huissen) organiseert Stichting Familiekracht en Stichting 

Welzijn Lingewaard in samenwerking met MEE Gelderse 

Poort en Lindenhout het Familekrachtcafé. Dit keer staat 

op beide avonden het kind in een echtscheidingssituatie 

centraal. 

 

Natasja Janssen (MEE) en Judith Wijnen (Lindenhout) 

werkzaam voor het jeugdteam Lingewaard, hebben 

beiden veel ervaring met het werken met gescheiden 

ouders en hun kinderen.  

Ieder kind beleeft een echtscheiding op zijn eigen manier. 

Hoe kun je als ouders je kind hierin begeleiden? Judith 

en Natasja nemen jullie mee tijdens deze avond om 

samen ervaringen uit te wisselen en informatie te delen.  

Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis, 

consumpties zijn voor eigen rekening (€1,00). 
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Locatie 

Op dinsdag 14 juni a.s. om 20.00 uur start het Familiekrachtcafé op de nieuwe locatie van Stichting 

Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel. Op donderdag 23 juni a.s. om 20.00 uur in het 

participatiepunt Huissen, aan de Lange Kerkstraat 15. De twee avonden zijn los van elkaar te 

bezoeken.  

 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de Facebookpagina van Familiekracht en wordt op prijs gesteld.  

Als je 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 met elkaar praten, onder het genot van een kopje koffie of thee? En wil je 

vragen stellen aan een lokale (ervarings)deskundige?  

Kom dan naar het Familiekrachtcafé. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 juni 2016. 
 

mailto:info@familiekracht.nu
mailto:meldpunt@swlingewaard.nl

