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Infobrief nummer 2, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 28-09-2015 

Start week van de 

pauzehap! 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 29-09-2015 

Potje 

 

 

 

 

Jos Doornick  

Wo. 30-09-2015 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 01-10-2015 

IPB juf Simone en 

juf Christine, 

vervanging voor 

groep 8 

 

Jos Borgwal 

Vr. 02-10-2015 

Carla Eggink 

afwezig, 

vervanging in groep 

3 

 

Jos afwezig 

Ma. 05-10-2015 

 

Juf Annelies in 

groep 1/2b 

 

Simone afwezig, 

juffrouw Gerda in 

groep 3 

 

Jos Borgwal 

Di. 06-10-2015 

Potje 

 

Startgesprekken 

 

Start 

kinderboekenweek 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 07-10-2015 

STUDIEDAG DE 

LINGE, ALLE 

LEERLINGEN VRIJ! 

 

 

 

Do. 08-10-2015 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Wendy in groep 

1/2b  

 

Startgesprekken 

 

Jos Borgwal 

Vr. 09-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

28 september Brent Mocking   Groep 2A 

28 september Juf Carla    Groep 4 

29 september Aivey Sijnja    Groep 2B 

1 oktober  Marnik Brouwer   Groep 5 

2 oktober  Evy Moors    Groep 8 

4 oktober  Mattijn van den Bosch  Groep 7 

4 oktober  Joshua Linssen   Groep 7 

6 oktober  Lize Kleinpenning   Groep 1 

6 oktober  Iven Hendriks   Groep 2A 

7 oktober  Juf Anne    Groep 4 

8 oktober  Loïs van Houtert   Groep 7 

9 oktober  Yindee Hendriks   Groep 5 

9 oktober  Elia Ririhena    Groep 7 

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

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Maartje Bierman, Nora Spanbroek, Pepijn van der Geize, Joep en Pim Knorth en 

Lize Kleinpenning van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie 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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MR 

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

terug te vinden op de website van de school. 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 

 

NAAR BINNENGAAN VOOR SCHOOLTIJD -HERHALING- 

Nu het schooljaar weer gestart is, willen wij graag weer even aandacht voor het naar binnen 

gaan. Vorig schooljaar viel het ons op dat er leerlingen heel vroeg naar binnen kwamen. De 

deuren zullen voor alleen de kleuters opengaan om 08.20 uur. Vanaf die tijd mogen de 

kinderen die overblijven en hun beker in de koelkast moeten zetten ook naar binnen, dit alleen 

om de overblijfspullen even binnen neer te leggen. Willen alle andere kinderen buiten blijven?! 

Dit zelfde geldt ook voor de middagen. Om 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen. De 

andere leerlingen uiteraard wanneer de bel gaat. Alvast bedankt!  

 

STAGIAIRE GROEP 5, EVEN VOORSTELLEN 

Hallo, ik ben Lauren Derks. Ik ben 18 jaar en zit in het 2e jaar van de opleiding 

onderwijsassistente op het ROC Nijmegen. Dit jaar mag ik gezellig iedere donderdag en 

vrijdag een jaar lang stage lopen in groep 5. Hartstikke leuk dus! Ik hoop dit jaar een hoop te 

leren en ervaring op te doen en natuurlijk leuke lessen te hebben met de groep. 

 

STUDIEDAG 11 SEPTEMBER 2015 

Naast de eerste schooldagen hebben we ook al onze eerste studiedag gehad. Na een eerste 

indruk opgedaan te hebben in de klas, hebben we vrijdag 11 september met ons team een 

schoolzelfevalutatie gehad. Elk schooljaar blikken wij aan het begin en midden van het jaar 

terug op de voorgaande periode. Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem 

kijken naar de resultaten van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk 

niveau. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, maar ook actiepunten 

opgesteld waar we middels projectplannen en groepsplannen mee aan de slag gaan. Deze 

actiepunten, de eerste indruk van de groep en de overdracht met de vorige leerkracht vormen 

samen een basis om een plan te maken voor de komende maanden. Middels dit zogenoemde 

groepsplan maken wij een overzicht van de doelen voor komende periode. Wij beschrijven 

hierin op welke manier wij hiermee gaan werken en hoe wij dit weer evalueren. Kortom een 

goed, krachtig en doordacht begin van het schooljaar.  

 

POLITIEPROJECT: “WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL” –HERHALING- 

In het kader van de verkeersveiligheid zal de politie de komende tijd gaan controleren bij de 

basisscholen in de gemeente Lingewaard. Het doel van het project is vergroten van de 

veiligheid en het verminderen van overlast rondom basisscholen. 

De politie zal gaan controleren op onder andere het dragen van de autogordel, gebruik van 

kinderzitje, opvolgen van verkeerstekens, fout parkeren, negeren van stopverbod en overig 

weggedrag. Denkt u er ook aan dat u niet meer via Het Hoog de school per auto kunt bereiken.  

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

Afgelopen dagen zijn we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig geweest met de verkiezingen voor 

de leerlingenraad van dit schooljaar. Leerlingen konden zich kandidaat stellen en 

presenteerden zich aan de eigen groep. Vervolgens mochten alle leerlingen stemmen. Meer 

informatie over de leden van komend schooljaar, de vergaderdata etc. zullen in de volgende 

infobrief kenbaar worden gemaakt.  

  

Waarom hebben wij een Leerlingenraad? 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit 

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We 

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. 

 

Door het oprichten van een Leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze 

actief participeren en meedenken over schoolse zaken.  

Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De 

Borgwal te bevorderen. 

 

Wanneer de leerlingenraad heeft vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. 

 

KLASSENOUDERS 

 

Gelukkig hebben bijna alle klassen weer klassenouders gevonden! 

 

Groep 1/2 A Liesbeth Spanbroek, moeder van Nora  

Jeannine en/of Matty Hendriks, moeder van 

Iven 

Groep 1/2 B MET SPOED GEZOCHT!!!! 

Groep 3 Sandra Rikken, moeder van Sil  

Monique de Haan, moeder van Yaro 

Groep 4 Maaike Henriks, moeder van Laurens 

Marjolein van der Heijde, moeder van Fiene 

Groep 5 Yvonne Joosten, moeder van Job 

Dieuwke de Wit, moeder van Nikola 

Groep 6 Barbara van Zweeden, moeder van Jasmijn 

Benita Otters, moeder van Lisanne 

Groep 7 Patricia Brom, moeder van Bente 

Esther Matser, moeder van Thijs 

Groep 8 Suzanne van Alst, moeder Niels 

Nathalie Lamers, moeder van Damisah 
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BIEBOUDERS 

Gelukkig! Alle klassen hebben weer een biebouder/biebouders gevonden! 

Groep 1/2 A en 1/2 B Erna Klein Bleumink, moeder van Bart 

Lisette van Eck, moeder van Amy 

Groep 3 Mariska van Houtert, moeder van Isis en 

Carola Pietersen, moeder van Aniek. 

Groep 4 Suzanne Dwarswaard, moeder van Daan 

Anita Roffel, moeder van Famke 

Groep 5 Maaike Hendriks, moeder van Annabel 

Edwin Tiggers, vader van Figo 

Groep 6 Maaike van Driel, moeder van Job 

Petra van den Hurk, moeder van Stijn 

Groep 7 Carola Pietersen, moeder van Jesse 

Mariska Groen, moeder van Loïs 

Groep 8 Saskia Verkuijlen, moeder van Loïs 

 

WEEK VAN DE PAUZEHAP, GROEP 5 T/M 8 

28 september t/m 2 oktober doen wij mee aan het lesprogramma  ‘Ik eet het beter’, 

gesponsord door Albert Heijn. Met dit lesprogramma gaan de leerlingen dagelijks 10 minuten 

aan de slag. Daarbij leren ze niet alleen wat een gezonde pauzehap is; ze ervaren ook hoe 

lekker zo’n verantwoord 10-uurtje kan zijn. Bij het programma hoort ook een gratis 

boodschappenpakket met heerlijk gezonde pauzehappen waarvan de leerlingen de hele week 

kunnen genieten. 

 

PESTPROTOCOL 

In iedere klas is aandacht besteed aan het pestprotocol dat wij op De Borgwal hanteren. Uit 

alle klassen is een klassenvertegenwoordiger/-ster gekozen die het protocol heeft 

ondertekend. Ook hebben een leerkracht, de voorzitter van de MR, de voorzitter van de OR 

en de directie het protocol ondertekend. In beide halletjes en in de buitenklas komt een 

exemplaar te hangen. Tevens zal er een exemplaar op de website verschijnen. 

 

UITNODIGINGEN UITDELEN 

Het gebeurt regelmatig dat er uitnodigingen voor kinderfeestjes worden uitgedeeld in de 

klas. Dit kan voor leerlingen die geen uitnodiging krijgen een minder prettige ervaring zijn. 

Daarom willen wij u vragen om het uitdelen van uitnodigingen aan een selecte groep leerlingen 

buiten schooltijd te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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VIERINGEN 

Een aantal keer per jaar organiseren wij op school een viering. Dit kan een feestje zijn dat 

past bij de tijd van het jaar (bijvoorbeeld carnaval), of een maandviering in de hal.  

Tijdens een maandviering zal iedere groep, of een deel van de groep, zich presenteren. 

De leerkracht bepaalt met de groep wat er voorgedragen gaat worden. Gedacht kan worden 

aan liedjes, dansjes, instrumentale stukken, toneelstukjes, verhalen en nog veel meer. 

 

Als school vinden wij het belangrijk geregeld vieringen te organiseren, dit vanuit 

verschillende oogpunten. Voor de spelers om kennis te maken met het optreden voor publiek 

(o.a. lef, originaliteit, boeien, hoorbaar zijn, etc.), leren samenwerken en de creatieve 

ontplooiing. De luisteraar/kijker ontwikkelt een goede luisterhouding; o.a. het rechtop zitten, 

stil te zijn en zich goed te concentreren. Tot slot vinden wij het als school belangrijk 

momenten te creëren waarop ook ouders de school bezoeken. 

 

Ouders zijn dan ook van harte welkom bij onze vieringen!!  

 

JAARKALENDER 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de jaarkalender. Wij willen u graag zo 

volledig mogelijk informeren, vandaar dat dit even op zich laat wachten. Wij verwachten de 

jaarkalender volgende week aan alle oudsten mee te kunnen geven. Tevens zal de jaarkalender 

weer op onze website worden geplaatst. De vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data 

zijn eerder al gecommuniceerd.  

 

HERHALING GYM 

Zoals ook in eerdere infobrieven is gecommuniceerd lopen de leerlingen van groep 3 en 4 na 

hun gymles van De Bongerd naar De Borgwal. Het wordt onveilig wanneer zij hun fiets aan hun 

hand mee moeten nemen. De leerlingen uit groep 3 en 4 moeten dus worden afgezet bij De 

Bongerd. De leerlingen van groep 5 fietsen met juf Karen terug naar De Borgwal. Zij moeten 

dus wel op de fiets komen. Alle leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 fietsen om half 11 

naar De Bongerd en gaan vanaf daar weer naar huis, of fietsen met de leerkracht mee terug 

naar De Borgwal.  

 

STARTGESPREKKEN 

Dinsdag 6 en donderdag 8 oktober staan de startgesprekken weer gepland. Wij zijn als 

leerkrachten heel benieuwd hoe de leerlingen de eerste weken van dit schooljaar hebben 

ervaren. Deze gesprekken zijn dus puur over het welbevinden van de leerlingen. Resultaten 

zullen niet worden besproken. Het rooster voor de startgesprekken ontvangt u uiterlijk 1 

oktober. 

 

DIERENDAG OP DE BORGWAL 

Zondag 4 oktober is het nationale dierendag. Ook op De Borgwal besteden wij hier aandacht 

aan. Op maandag 5 oktober van 08.30 – 08.40 uur mag iedereen die dat wil, zijn of haar 

huisdier laten zien op het schoolplein. Iedereen kan dan elkaars dier bekijken. Alle dieren 

moeten om 08.40 uur weer mee naar huis. Op het plein zullen cirkels getekend worden waar je 

in kunt gaan staan met je huisdier. Alle kinderen en ouders die dit willen, kunnen langs lopen 

om de dieren te bekijken. 
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PESTEN……EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

In de eerste infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij 

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij 

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 deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg 

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders er achter komen dat hun kind ergens mee 

zit. Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

 Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met 

wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk? 

 Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen elkaar? 

Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit de klas 

meespelen? 

 Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt?  

 

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te 

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt. 

 

STAGIAIRE GROEP 1-2A 

Hallo ik ben Sarah. Ik ben een studente helpende zorg van het ROC in Nijmegen. Ik kom stage 

lopen bij groep 1/2 A tot 14 maart 2016. Elke maandag en dinsdag ben ik op De Borgwal. Op 

woensdag, donderdag en vrijdag zit ik op school.  

Groetjes juffrouw Sarah 

 

BIEBBEZOEK GROEPEN 1-2 

Op dinsdag 13 oktober gaan de kinderen van groep 1-2 naar een voorstelling van Netty 

Gebbing,  over het boek “de mega-grote peer”. De voorstelling begint om 9.00 uur. De 

kinderen worden om 8.45 uur bij de bieb verwacht. De juffen zullen daar aanwezig zijn om de 

kinderen op te vangen. Na de voorstelling lopen we gezamenlijk terug naar school. Voor het 

teruglopen hebben we ongeveer 4 ouders nodig. Mocht u tijd hebben, dan kunt u zich opgeven 

bij de leerkracht.  

 

KINDERBOEKENWEEK 2015 

Woensdag 7 oktober start landelijk de Kinderboekenweek. Dit doen wij op dinsdag 6 oktober 

i.p.v. de Linge studiedag. Iedereen neemt een pet mee naar school voor het openingsspel om 

8.30 in de hal.  
 

WEBSITE 

Neem eens een kijkje op de website van De Borgwal. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen 

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  

http://www.borgwal.nl/
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ACTIE SCHOENENDOOS 
                                                           

Wat houdt de actie Schoenendoos in? 

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, 

door persoonlijk een schoenendoos voor hen te 

versieren en te vullen met schoolspullen, 

toiletartikelen en speelgoed. 

Met een schoenendoos laten we aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken zien, dat we aan hen hebben gedacht. Doe daarom mee en maak andere 

kinderen blij met een gevulde schoenendoos, die een schatkist is voor die ander! 

 

Wat kan er in de Schoenendoos? 

De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: schoolspulletjes, 

zoals schriften, pennen, gum en potloden. Verder verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo, 

een tandenborstel, tandpasta of een kam. Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken , zoals 

een knuffel, een bal, een pop of autootje. Wat er niet in mag is geld, snoep/etenswaren en 

oorlogs-/vechtspeelgoed.  

 

Hoe pak je het aan? 

1 Zoek een schoenendoos: neem een normaal formaat schoenendoos, geen laarzendoos. Zo 

krijgen alle kinderen ongeveer een zelfde formaat cadeau! 

 

2.  Laat ook de doos eruit zien als cadeautje en versier de doos. Dat kun je doen met verf, 

leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de doos niet dicht, want voordat zij vervoerd 

worden, vindt er nog een controle plaats i.v.m. niet toegestane spullen. 

 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, verzorging en spelen. 

 

4. Afronden Jouw schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost vijf euro 

per doos aan kosten voor transport. De protestantse kerk in Bemmel doet mee aan deze actie 

en wil daarom de helft van de verzendkosten betalen, dus doe – als dat kan -  € 2,50 in een 

envelop. Plak de envelop dicht en lever deze in samen met je schoenendoos in op school. De 

dozen worden verzameld op de trap! De laatste dag dat je in kunt leveren op school is vrijdag  

6 november a.s. tot 15.30 uur. 

Daarna kun je de schoenendoos ook inleveren tijdens een feestelijke dienst op zondag 8 

november 2015 om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan het Oude Kerkhof te Bemmel! 

Voor vragen: Ingrid (moeder van William en Romy) intoweideveld@hotmail.com                                                                                                   

 

TELEFOONLIJSTEN SCHOOLJAAR 2015-2016 

Tijdens de informatieavonden is u gevraagd een telefoonnummer te noteren voor de 

telefoonlijst. Met al deze aanvullingen is het ons gelukt één documentje te maken, een soort 

van telefoonboekje De Borgwal schooljaar 15/16. Dit alles zal als bijlage mee worden gemaild. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 oktober 2015. 

mailto:intoweideveld@hotmail.com

