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Infobrief nummer 18, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 20-06-2016 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 21-06-2016 

Potje 

 

Leerlingenraad 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 22-06-2016 

Poetsmaterialen 

ophalen gr. 1-2 

11.50u 

 

 

Jos Doornick 

Do. 23-06-2016 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Juf Simone jarig 

 

Jos Doornick 

Vr. 24-06-2016 

Juf Christine ADV, 

invaller in groep 8 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 27-06-2016 

Juf Christine 

ADV, invaller in 

groep 8 

 

Materialen gr.1-2 

terug 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 28-06-2016 

Potje 

 

Juf Christine ADV, 

invaller in groep 8 

 

Poetsavond 

groep 1/2 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 29-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 30-06-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Zomerrapport mee 

naar huis 

 

Groep 4 naar het 

Dijkmagazijn 

 

Groep 6 Lingehof 

 

Jos afwezig i.v.m. 

studie 

Vr. 01-07-2016 

Ouderfeest De 

Borgwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

 

JARIGEN 

19 juni    Jasper Artz   Groep 5 

20 juni   Milan Heuver   Groep 5 

21 juni    Nayla Linders   Groep 8 

22 juni   Davy Roelofsen  Groep 7 

23 juni   Joni van Moerkerk  Groep 1/2A 

23 juni   Juf Simone   Groep 3 

25 juni   Thomas Damen  Groep 3 

30 juni   Olivia Hogendoorn  Groep 1/2B 

30 juni   Romano Huisintveld  Groep 5 

30 juni   Luna Knorth   Groep 4 

1 juli    Suzanne Derksen  Groep 3 

1 juli    Isabella Knorth  Groep 4 

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 
 

 



Infobrief schooljaar 2015-2016 

 

2 

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 

 

KAMP GROEP 8 

Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag is groep 8 op kamp geweest. Het was super gezellig 

en er is veel gelachen! Vooral tijdens de spooktocht ! Wij willen Roelofsen Horeca 

Groothandel BV bedanken voor al het lekkere fruit waarvan wij hebben mogen genieten 

tijdens ons kamp en het vervoer van de spullen! Super! 

 

Wilt u weten wat we allemaal hebben gedaan op kamp? Like dan 

onze Facebook pagina: Schoolkamp De Borgwal of bekijk op de 

website alle foto’s! 

 

         

GESLAAGD 

Juf Carla (Bremer) en meester Paul hebben dit schooljaar de daltonopleiding gevolgd. Met 

trots kunnen wij vertellen dat zij allebei zijn geslaagd! Super gaaf! GEFELICITEERD!! 

 

DOORSCHUIFMIDDAG 

Dinsdagmiddag 5 juli aanstaande staat van 13.15 tot 15.15 uur de doorschuifmiddag op de 

agenda. Alle leerlingen gaan dan een kijkje nemen in hun nieuwe groep. De leerlingen die 

volgend jaar instromen zijn hierbij ook van harte uitgenodigd. De leerlingen van groep 8 zijn 

deze middag vrij. De kinderen die volgend schooljaar in groep 1/2 zitten mogen deze middag 

gewoon om 13.05 uur naar binnen gaan, de overige leerlingen blijven buiten en gaan om 13.15 

uur vanaf het schoolplein met de nieuwe leerkracht(en) mee naar de klas.  

 

VERJAARDAGEN JUFFEN GROEP 3 en 5 

Dinsdagochtend 5 juli vieren juf Carla en juf Simone de verjaardagen in groep 3 en juf Karen 

viert haar verjaardag in groep 5. 

 

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8 

Op dinsdag 5 juli en woensdag 6 juli staan voor de groepen 1 tot en met 8 oudergesprekken 

gepland. Deze ronde oudergesprekken is facultatief. Wilt u hier als ouder gebruik van maken, 

dan kunt u zich hiervoor intekenen. De intekenlijsten vindt u in de week van 27 juni op de 

grote tafel in de hal voor de nis van groep 8. Ook kan het zijn dat de leerkracht het 

belangrijk vindt om u uit te nodigen voor een gesprek. Indien van toepassing zal de 

groepsleerkracht u hiervoor uitnodigen.   

 

Wilt u eraan denken de geplande datum/tijd ook zelf te noteren, u ontvangt namelijk geen 

uitnodiging meer. 

 

Intekenen kan tot en met vrijdag 1 juli. Het zou fijn zijn wanneer u aansluitend zou willen 

plannen, zodat er geen grote gaten ontstaan. 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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OUDERFEEST DE BORGWAL VRIJDAGAVOND 1 JULI AANSTAANDE!! 

Na een zeer geslaagd ouderfeest vorig schooljaar, zijn wij 

van mening dat dit feest ook dit jaar een vervolg moet 

krijgen!! Vandaar vrijdag 1 juli aanstaande……… tijd voor een 

feestje!!  

 

Vorig schooljaar hebben we met de leerlingen een aantal 

keer stilgestaan bij het feit De Borgwal 30 jaar bestond en 

we toen voor de eerste keer het predicaat Excellente 

School hadden ontvangen. Om dit ook met ouders te vieren, 

hebben wij een Speciale Feestavond voor ouders georganiseerd. Dit was zo’n succes, dat wij 

ook dit schooljaar weer een Feestavond voor ouders willen organiseren.  

 

Vrijdagavond 1 juli begint om 20.30 uur het ouderfeest. Alle ouders zijn van harte welkom. 

Kosten voor deze avond zijn € 5,00! Wij zorgen voor de drankjes en de hapjes!  

Wij zullen deze avond ook voor de muzikale omlijsting zorgen. Om 24.00 uur is het feest 

afgelopen. 

 

In verband met de voorbereidingen willen wij graag weten op wie we kunnen rekenen.  

Wij willen u dan ook vragen zich op te geven middels het invulstrookje uit de bijlage. Dit kan 

tot uiterlijk vrijdag 24 juni aanstaande.  

 

Dat het maar een geweldig feest mag worden!!!!     

 

POETSAVOND GROEP 1/2  

Zoals ieder jaar staat ook nu weer onze gezellige poetsavond voor de deur en wel op dinsdag 

28 juni aanstaande. We starten om 19.00 uur. Mocht u pas wat later kunnen, dan is dat ook 

geen enkel probleem, wij zijn blij met alle hulp. Brengt u zelf een emmer en een poetsdoek 

mee? Vaders/moeders >  de intekenlijsten hangen bij de deur!  

 

Voor het schoonmaken van de materialen hebben we dit jaar voor een andere opzet gekozen.   

Alle ouders krijgen dit keer iets mee naar huis. Op woensdag 22 juni kunt u uw kind om 

11.50u ophalen in de klas en dan staat er een zak met materialen klaar! Als uw kind die dag 

naar de BSO gaat dan kunt u met ons een ander moment afspreken.  

Tip: o.a. lego en kralen kunnen in een kussensloop in de wasmachine en daarna in de zon laten 

drogen. Maak er met uw kind een leuke activiteit van!  

We zien de materialen graag op maandag 27 juni terug zodat we ze in de schone kasten 

kunnen zetten.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Leerkrachten groepen 1/2  

 

SPORTDAG MAANDAG 11 JULI: NOODOPROEP VERVOER!! 

Om de sportdag door te kunnen laten gaan, is er nog vervoer nodig!! Mocht u in de gelegenheid 

zijn te rijden deze dag, dan zijn wij hier héél blij mee!! Inschrijven kan via de intekenlijst op 

de deur van de groepen!! Alvast bedankt!! 
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KEYCORDS AVOND4DAAGSE 

Tijdens de Avond4daagse die heeft plaatsgevonden, zijn er keycords uitgedeeld. Wat wij niet 

wisten, is dat deze keycords eigenlijk weer ingeleverd moesten worden. Inmiddels zijn veel 

keycords weer retour, maar nog niet allemaal. Vraag dan ook, wanneer thuis nog een keycord 

van de avond4daagse aanwezig is, deze bij de eigen groepsleerkracht in te leveren. Alvast 

dank hiervoor!!  

 

CREATIEF 

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. Dit hebben wij zeer gewaardeerd!! Ook volgend jaar zijn 

er weer hulpouders creatief nodig in de groepen 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. 

 

Werkgroep creatief. 

 

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! 

 

TRAINING BLIJ MET MIJ 

In september 2016 start er een nieuwe training voor kinderen, de Blij met Mij! training. Deze 

training wordt gegeven binnen IKC de Regenboog in Bemmel. 

Wat doet Blij met mij? 

In de ruim acht jaar dat Blij met mij! nu bestaat, zijn al 560 gezinnen geholpen, in Nederland 

én sinds 2013 in België. De resultaten mogen er wezen: ouders, kinderen en leerkrachten zijn 

enthousiast over de positieve ontwikkeling die de training in gang zet. 

 

Kenmerken van de Blij met mij! training: 

 Talentgedreven aanpak 

 Werken aan zelfbeeld en overtuigingen 

 Mindset: vastdenken, groeidenken en groeizinnetjes 

 Achter het gedrag kijken 

 Kinderen groeien samen met ouders 

 

Werkwijze 

De leerlingen worden voor de Blij met Mij! training aangemeld vanuit de basisscholen (intern 

begeleiders). Het is de school die signaleert dat ’t kind extra ondersteuning nodig heeft 

bij ’t versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Verder kunnen ouders zich vrij 

aanmelden via de website: www.blijmetmij.nu.  

Vooraf vindt een intakegesprek plaats, waarna de training van start gaat. De training omhelst 

5 kinderbijeenkomsten van 2,5 uur en 3 ouderbijeenkomsten van 2 uur. 

 

 

http://www.borgwal.nl/
http://www.blijmetmij.nu/
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DALTON 

COÖPERATIEF LEREN 

 

Vanaf 2010 maakt coöperatief leren een deel uit van ons onderwijs. Wij willen kinderen laten 

leren door ze o.a. te laten samenwerken. En dan op zo’n gestructureerde manier dat alle 

kinderen betrokken zijn en er zoveel mogelijk kinderen tegelijkertijd actief zijn. 

We organiseren met coöperatief leren speciale activiteiten die de onderlinge relatie tussen 

de kinderen op een steeds persoonlijker niveau brengt. Doordat we steeds terugkerende 

gestructureerde vormen van samenwerking gebruiken, is de slaagkans van de samenwerking 

erg hoog en komt een ieder goed aan bod. 

Dat verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. 

Door een goed geregelde interactie wordt elk kind min of meer gedwongen om actief deel te 

nemen, waardoor betrokkenheid ontstaat en de kinderen zich meer gemotiveerd voelen. 

Doordat kinderen steeds weer hardop onder woorden brengen hoe ze hun opdrachten 

oplossen en aanpakken, levert dat verschillende zichtspunten op. Dit levert vooral op dat je 

bewuster aan het leren bent, met als gevolg hogere resultaten.  

 

Door coöperatief leren actief in te zetten, worden tegelijkertijd drie doelen bereikt: 

 Kinderen worden uitgerust voor een samenleving waarin ze veel zelfstandig in 

teamverband moeten werken en leven. 

 Kinderen leren meer geconcentreerd en bewuster doordat ze in interactie met elkaar 

zijn. Dankzij de activering van alle kinderen levert dit hogere leerprestaties op. 

 Dankzij het werken in teams (groepjes) is er sprake van toename van veiligheid in de 

groep. Kinderen die zich veilig voelen kunnen beter leren. 

 

 
 

 

 

HET HOOG NIET BEREIKBAAR 

Wij ontvingen van de bewoners van Het Hoog 5 het bericht dat in verband met een verhuizing 

op maandag 27 juni en dinsdag 28 juni geen autoverkeer mogelijk is van 0800 - 1700 uur aan 

de ingang bij het Hoog nr. 5. Het Hoog is dan bereikbaar via de Hoogselaan. Woensdag 29 juni 

is geen autoverkeer mogelijk tot 12.00 uur. Daarna is de verhuiswagen als het goed is 

vertrokken.  

 

BIJLAGE 

- Uitnodiging Ouderfeest 2016 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 30 juni 2016. 
 


