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Infobrief nummer 17, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 06-06-2016 

Daltonvisitatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 07-06-2016 

Groep 8 helpt bij 

De Lingehof 

4daagse 

 

Potje 

 

Maandviering met 

ouders, 14.00 uur 

 

Jos Doornick 

Wo. 08-06-2016 

Groep 8 helpt bij De 

Lingehof 4daagse 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 09-06-2016 

Groep 8 helpt bij 

De Lingehof 

4daagse 

 

Meester Thijs ADV, 

invaller in groep 7 

 

Leerlingenraad 

 

Jos Borgwal 

Vr. 10-06-2016 

Groep 8 helpt bij 

De Lingehof 

4daagse 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 13-06-2016 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 7 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 14-06-2016 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 7 

 

Potje 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 15-06-2016 

Kamp groep 8 

 

Invaller in groep 7 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 16-06-2016 

Alle leerlingen uit 

groep 8 vrij! 

 

Invaller in groep 7 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Jos Doornick 

Vr. 17-06-2016 

Groep 8 

acteerworkshop 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

4 juni   Laurens Hendriks   Groep 4 

4 juni   Juf Wendy    Groep 1/2B 

7 juni   Lars Hoogenboom   Groep 8 

8 juni   Job van Driel    Groep 6 

13 juni   Jonas van Doesburg   Groep 4 

15 juni   Abe Hardeman   Groep 8 

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

AVONDVIERDAAGSE 

Ook dit jaar hebben veel leerlingen van De Borgwal met de avondvierdaagse meegelopen. In 

de stoet van De Borgwal was het gezellig en werd zelfs Het Borgwallied gezongen. Op vrijdag 

kregen de leerlingen het dik verdiende diploma en natuurlijk de medaille. Bij deze willen we de 

ouders van de OR en andere hulpouders bedanken die met de voorbereidingen van dit 

wandelevenement hebben meegeholpen! 

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 

 

De laatste goedgekeurde notulen hangen weer in het halletje van de bovenbouw en zijn 

geplaats op de website van school. 

               

 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 mei was € 31,11 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! 

 

KAMP GROEP 8  

Zoals u op de kalender heeft kunnen zien gaat groep 8 drie dagen op 

kamp. Wij gaan naar de Trappershorst in Oosterbeek. Als 

begeleiding gaan juf Carla, juf Gerda, meester Thijs 

en juf Christine mee. Roelofsen Horeca Groothandel 

zorgt ervoor dat wij kunnen genieten van vers fruit 

tijdens ons kamp: fantastisch! Tevens verzorgen zij het 

vervoer van alle spullen! Super! Wij hopen op een gezellig kamp, veel 

lol en mooi weer! Donderdag 16 juni zijn alle kinderen van groep 8 vrij om bij te komen! 

 

Wilt u weten wat de leerlingen allemaal doen op kamp? Volg ons op Facebook! Like onze 

pagina! Schoolkamp De Borgwal! 

 

HULP EN VERVOER SPORTDAG GEZOCHT!!!   

Voor de sportdag op maandag 11 juli 2016 zijn we dringend 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 bij de deur van de groepen hangt.  

 

Ouders die zich middels het ouderhulpformulier hebben opgegeven zullen reeds op deze 

lijst vermeld staan. We willen u vragen om de gegevens, zoals het telefoonnummer, te  

controleren en ontbrekende gegevens (aantal zitplaatsen) in te vullen !!! 

 

Alvast onze dank!! 

 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

EVALUEREN/BEOORDELINGEN GEVEN  

 

Vanaf groep 1/2 leren wij kinderen evalueren en beoordelingen geven om onder woorden te 

kunnen brengen wat je van iets vond. 

 

De volgende kaarten kunnen worden gebruikt: 

 Je allereerste reactie (wat vond je ervan); 

 Informatie (wat vond jij het belangrijkste); 

 Ontwikkelpunten (dit ging er niet zo goed); 

 Sterke punten (dit ging heel goed); 

 Bonus (geef tips en ideeën). 
 

                    

Deze kaarten worden vanaf groep 3 gebruikt, rekening houdend met het niveau van de 

leerlingen. In de bovenbouw worden de kaarten “beknopte samenvatting” en de 

“informatiekaart” toegevoegd. De onderbouw gebruikt deze kaarten niet. 

De kaarten kunnen ingezet worden bij o.a. boekenkring, kofferkring, Topondernemers enz. De 

kaarten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt; klassikaal of in groepjes. 

 

Op de dag- en weektaak van de kinderen staat ook een stukje evaluatie. Dat begint al bij de 

kleuters. Met een gezichtje geven ze aan hoe ze vonden dat het werkje was    gegaan. 

In de hogere groepen wordt dit steeds meer uitgebreid. De kinderen geven vooraf aan waar 

ze die week aan willen werken. Ook beoordelen ze het werk, dit kan met de gezichtjes maar 

ook met O = onvoldoende M = matig V = voldoende RV = ruim voldoende en G = goed. Het 

potloodje erachter kunnen ze inkleuren wanneer ze netjes hebben gewerkt. Aan het einde van 

de week vullen ze de bespreking in. Ze denken dan na over hun werkhouding, werkverzorging, 

tempo en gedrag. Ook de leerkrachten beoordelen het werk van de kinderen. Door dit naast 

elkaar te leggen, ontstaan vaak interessante gesprekken. Uiteindelijk geven de kinderen 

zichzelf een tip. De mogelijkheid bestaat om de bespreking van de weektaak met je 

tafelgroepje te bespreken. De feedback die de kinderen krijgen, kan ze verder helpen en 

wordt soms uiteindelijk weer het doel voor de volgende week. 
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DALTONVISITATIE 

Maandag 6 juni zal de Nederlandse Dalton Vereniging onze school bezoeken voor de vijf 

jaarlijkse visitatie. Tijdens deze visitatie komen twee leden van de visitatiecommissie kijken 

hoe wij ons daltononderwijs hebben ingericht. Voorafgaand aan dit bezoek hebben wij een 

aantal documenten opgestuurd. De visiteurs zullen de gehele dag aanwezig zijn en in alle 

groepen observeren. Ook hebben wij een aantal ouders benaderd (OR/MR/GMR) die in 

gesprek zullen gaan met de visiteurs. Onze leerlingenraad heeft deze dag ook een taak, zij 

zullen bevraagd worden over ons onderwijs. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. 

Aan het eind van de dag ontvangen de teamleden het visitatieverslag met de eventuele 

aanbevelingen en/of adviezen. Uiteraard zullen wij u van de uitslag op de hoogte brengen. 
 

SWL PROJECT KANSCREATIE IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS!  

Wil jij je gedurende een vaste periode inzetten om jongeren een kans te geven op een 

uitdagende toekomst? Als vrijwillige ‘kanscoach’ geef je jongeren net dat steuntje in de rug 

wat zij nodig hebben om een nieuwe start te maken.Het is belangrijk dat je als kanscoach zelf 

werkervaring hebt, affiniteit hebt met de doelgroep, voor langere periode beschikbaar bent 

(minimaal een jaar) en kan denken in kansen en mogelijkheden. In ruil voor je inzet krijg je 

een training ter voorbereiding, persoonlijke ondersteuning en intervisie. Maar het mooiste 

cadeau dat je krijgt, is dat je iemand ziet groeien dankzij jouw hulp. 

Lijkt het jou wat om Kanscoach te worden? Meld je dan nu aan bij Valentijn Jansen, 06-

51965753 of  v.jansen@swlingewaard.nl 

Wil je meer weten over het project Kanscreatie Jeugd? Kijk dan op  

http://swlingewaard.nl/sub.php?page=587    

REMINDER OPROEP HULPOUDERS VOOR DINSDAG (12 JULI) IN DE FEESTWEEK  

Voor dinsdag in de  feest week hebben we helaas nog niet voldoende hulp (ouders/opa's/ 

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

 

Alvast onze dank! 

 

UITSLAG KANGOEROEWESTRIJD 2016 

Vorige week was het dan zover, eindelijk hadden we de uitslag van de Kangoeroewedstrijd 

binnen. Wachten duurt altijd lang, zeker als je met een landelijke wedstrijd meedoet. 

Dit jaar hebben bijna 19.000 leerlingen op 686 scholen; dit waren zowel basisscholen als 

scholen uit het voortgezet onderwijs. De maximale score van 60 punten voor groep 3 en 120 

punten voor groep 4-8 werd door onze school niet gehaald. Milan uit groep 5 had op onze 

school de hoogste score. Hij heeft een toegangsbewijs voor Nemo gewonnen en mocht ook nog 

kiezen uit een aantal prijsjes. Alle kinderen die mee hadden gedaan kregen een leuk 

aandenken in de vorm van een persoonlijk certificaat, Trigo en een Kangoeroespecial. 

Mocht je het leuk vinden om met puzzels en wiskundige problemen bezig te zijn en in groep 6-

8 zitten, dan worden er ook zomerkampen georganiseerd. Je kunt een kijkje nemen op 

www.vierkantvoorwiskunde.nl 

mailto:v.jansen@swlingewaard.nl
http://swlingewaard.nl/sub.php?page=587
http://swlingewaard.nl/sub.php?page=587
mailto:ordeborgwal@delinge.nl
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STUDIEDAG 24 MEI 2016 

Dinsdag 24 mei hadden alle leerlingen vrij, dit in verband met een studiedag voor alle 

leerkrachten. Deze dag hebben wij als team teruggekeken op dit schooljaar. Alle 

projectplannen van het huidige schooljaar zijn besproken en geëvalueerd. We hebben ook 

gekeken naar komend schooljaar. Hiervoor zijn nieuwe projectplannen samengesteld. Ook de 

afronding van het huidige schooljaar is besproken.  

 

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN 

Op De Borgwal houden we de komende weken een tevredenheidsonderzoek. De medewerkers 

van de school, de ouders en de leerlingen (groep 5 t/m 8) worden gevraagd wat zij vinden van 

de school. Een breed scala aan vragen komt aan bod. Besteden we voldoende aandacht aan de 

ontwikkeling van uw kind? Hoe tevreden bent u over de communicatie tussen de school en u? 

Wat heeft u doen kiezen voor onze school? Hoe staat het met het onderhoud van de school? 

Etc. Met de antwoorden hopen we onze school nog beter te maken. 

 

Ook u, als ouder, is gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Als het goed is heeft u 

hierover vanuit DUO een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Wij willen u vragen aan dit 

onderzoek deel te nemen.  

Uw medewerking aan dit onderzoek is van groot belang!! Pas als veel ouders meedoen aan het 

onderzoek is het mogelijk om een goed beeld te krijgen van de tevredenheid met de school en 

kunnen we zo goed mogelijk inspelen op de wensen van ouders. U kunt er van op aan dat in het 

onderzoek uw anonimiteit is gewaarborgd en dat vertrouwelijk zal worden omgegaan met uw 

gegevens. Alleen de onderzoekers van DUO krijgen de ingevulde vragenlijsten onder ogen. 

 

Wij danken u alvast voor de genomen moeite. 

 

BEMMEL GOES HAKOENA!!! 

Wil jij zingen, dansen, acteren of improviseren? Dan ben jij meer dan welkom bij 

Theaterschool Hakoena. Op dinsdagmiddag 14 juni geven wij onze introductieles in De Kinkel 

in Bemmel. Jij komt toch ook??? Meld je dan aan op info@hakoena.nl of neem een bezoekje op 

onze site: www.hakoena.nl Vragen of opmerkingen? Stel ze gerust;) Meer informatie in de 

flyer (zie bijlage).  

 

Groeten en tot de 14e!  Sabine Huisman en Hans Lemmen 

 

CITOTOETS GROEP 8, DE UITSLAG 

Eind april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets 

van het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij 

hierover de uitslag gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534,9. 

De leerlingen van De Borgwal hebben het wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep 

was 542! Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie! 
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CREATIEF VOLGEND SCHOOLJAAR 

Ook volgend schooljaar staan er weer een aantal lessen op het rooster voor zowel groep 3-4  

als groep 5-8. Er zijn dit jaar in groep 3 en 4 weer een aantal enthousiaste ouders aanwezig 

geweest om te helpen bij creatief. Dat waarderen wij erg! Ook volgend jaar zijn er weer 

hulpouders creatief nodig, in groep 3 en 4, u kunt zich voor 1 of meerdere lessen aanmelden. 

Het rooster voor volgend jaar volgt binnenkort. U kunt zich nu of begin volgend jaar 

aanmelden en het rooster op school bij de leerkracht afgeven. 

 

DOPPEN SPAREN 

Al een aantal maanden sparen we op De Borgwal heel fanatiek doppen. In de bijlage bij deze 

infobrief is de nieuwsbrief van het Geleidehonden fonds! Zo weten jullie ook wat er met de 

doppen gebeurt!  

 

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! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Op de trap hebben wij alle gevonden voorwerpen (bekers, bakjes, jassen etc.) uitgestald. 

Deze spullen zullen vandaag en morgen op de trap blijven liggen. Na morgen leggen wij deze 

spullen weer voor een week terug op de plek waar wij gevonden voorwerpen bewaren (kist 

halletje ingang onderbouw). Neemt u even een kijkje of er nog iets bij ligt van uw zoon of 

dochter? Alles wat er na volgende week nog is blijven liggen gaat weg!  

 

GEHEIME MISSIE GROEP 8! 

De leerlingen van groep 8 zijn een geheime missie aangegaan! De opdracht is om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen voor het einde van het schooljaar! Hiermee gaat iets gebeuren 

voor de school! Meer kunnen zij daar nu nog niet over vertellen. De leerlingen zijn al volop 

bezig met allerlei acties. Een van de bedachte acties is het verzamelen van lege flessen. In de 

hal van De Borgwal zal een grote vuilniszak staan waar lege flessen ingestopt kunnen worden. 

De leerlingen van groep 8 zullen ervoor zorgen dat deze worden ingeleverd, het geld gaat naar 

de geheime missie! Alvast bedankt voor jullie hulp! 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 juni 2016. 
 
 

  

  
 

http://www.borgwal.nl/

