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Infobrief nummer 3, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 12-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 13-10-2015 

Potje 

 

Groep 1/2 naar de 

bieb 

 

Groep 4 naar de 

bieb 

 

Inloop 15.15 uur 

 

Jos Doornick  

Wo. 14-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 15-10-2015 

Afsluiting KBW, 

maandviering om 

14.00 uur 

 

Groep 5 bezoekt De 

Lingehof 

 

 

 

 

Jos Borgwal  

Vr. 16-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 19-10-2015 

Juf Christine 

afwezig, invaller 

in groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 20-10-2015 

Potje 

 

Uitje groep 8, fiets 

mee naar school! 

 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s middags 

Doornick  

Wo. 21-10-2015 

Groep 4 viert 

verjaardag van de 

juffen! 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 22-10-2015 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Jury Excellente 

school bezoekt De 

Borgwal 

 

15.15 uur groep 1 

vakantie 

 

Jos Borgwal 

Vr. 23-10-2015 

12.00 uur groep  

2 t/m 4 vakantie  

 

15.15 uur groep  

5 t/m 8 vakantie 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

12 oktober  Meester Paul   Groep 6 

13 oktober  Ruben Leenders  Groep 1/2B 

13 oktober  Yara Pijl   Groep 3 

14 oktober  Matteo van Ooijen  Groep 1/2B 

17 oktober  Yorrit Steemers  Groep 7 

18 oktober  Tijmen Derksen  Groep 6 

19 oktober  Tristan Sijnja  Groep 4 

21 oktober  Coen Derks   Groep 3 

22 oktober  Rosa Spruit   Groep 1/2B 

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 

 

WEBSITE 

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

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  

 

DALTON 

Leerlingenraad 

Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de verkiezingen voor de leerlingenraad. Er 

waren veel leerlingen die zich kandidaat hadden gesteld, heel erg fijn en nogmaals bedankt 

daarvoor. Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je hebben om in de leerlingenraad te 

komen. De leerlingen presenteerden zichzelf in de eigen groep en vervolgens werd er gestemd 

op 2 geschikte kandidaten.  

 

De leden van de leerlingenraad van De Borgwal schooljaar 2015-2016 zijn: 

Groep 4 Sebastiaan Rattink Eline Stinstra 

Groep 5 Ids Peters Jetske Muller 

Groep 6 Lot Willemsen Job van Driel 

Groep 7 Yorrit Steemers Laura Mos 

Groep 8 Sterre Peters Jessey Otters 

 

Na de herfstvakantie zal er in de groepen een klassenvergadering plaatsvinden waar de 

ideeën uit de ideeënbus besproken worden.  

 

De eerste vergadering voor de leerlingenraad is op donderdag 19 november 14:15-15:00 uur. 

Wij wensen de leerlingen van de leerlingenraad veel succes en plezier.  

 

 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 maanden juli, augustus en september was € 90,75. 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! 

 

GOEDE DOEL SCHOOLJAAR 2014-2015 

Vorig schooljaar hebben we een sponsorloop voor ons schoolplein gehouden. Met het 

opgehaalde bedrag willen we een nieuw speeltoestel aanschaffen. Op dit moment zijn we bezig 

om een geschikt speeltoestel te vinden. Verwachting is dat het speeltoestel begin volgend 

jaar (medio februari/maart 2016) wordt geplaatst. Wordt dus vervolgd… 

 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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EXCELLENTE SCHOOL JURY BEZOEK 22 OKTOBER 2015 

De Borgwal is wederom in de race om het predicaat ‘Excellente School’!!  

“Met het predicaat Excellente School krijgen zeer goed presterende scholen de 

maatschappelijke zichtbaarheid en waardering die ze verdienen. Excellente scholen zijn een 

voorbeeld voor andere scholen. Zij dagen andere scholen uit om de lat ook hoog te leggen en 

dit predicaat te bemachtigen.” 

Om hier wederom voor in aanmerking te komen, hebben wij als school diverse stukken 

aangeleverd. Ook heeft de onderwijsinspectie documenten aangeleverd. Deze zijn getoetst 

door de jury. Jos en Margriet hebben in juni 2015 een presentatie over De Borgwal gehouden 

op het Ministerie van Onderwijs. Al deze rondes zijn wij doorgekomen. Als laatste komt de 

jury nu op De Borgwal kijken hoe wij ons onderwijs vorm geven. Dit gebeurt op 

donderdagmiddag 22 oktober. De jury zal de school bekijken en in gesprek gaan met directie, 

ib, leerkrachten, leerlingen en ouders. Spannend! 

Wij zijn als school weer super trots wederom zover te zijn gekomen en hopen op 22 oktober 

goed te kunnen laten zien waar wij als De Borgwal voor staan.  

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een kijkje nemen op onderstaande websites 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/predicaat-excellente-scholen/excellente-scholen 

http://www.excellentescholen.nl/ 

TRAKTEREN VOOR DE MEESTERS EN JUFFEN 

Alle leerlingen die jarig zijn gaan altijd ook langs alle juffen en meesters in de andere 

groepen. Wij vinden het natuurlijk hartstikke leuk om jullie allemaal te feliciteren. Om alle 

jarigen de aandacht te geven die zij verdienen, zonder dat de instructie- en 

bespreekmomenten in de andere groepen worden onderbroken, hebben wij afgesproken dat 

het rondgaan langs de juffen en meesters in de pauze mag, om 12 uur en om 15.15 uur.  

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. 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 dinsdag 13 

oktober. 

 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/predicaat-excellente-scholen/excellente-scholen
http://www.excellentescholen.nl/
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SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP GROEPEN 5 T/M 8 

Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente 

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het 

kampioenschap deelnemen: 

-woensdagmiddag 11 november 2015 voorronden viertallen 

-woensdagmiddag 18 november 2015 finale viertallen 

-woensdagmiddag 25 november 2015 persoonlijk schooldamkampioenschap 

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur 

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is 

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten 

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. U dient zelf uw kind bij De Bongerd op te halen als uw 

kind geen toestemming heeft om vanaf De Bongerd alleen naar huis te fietsen. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan fietst uw kind om 12:15 uur met de leerkracht mee terug naar De Borgwal. 

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen, geven zich bij de 

leerkracht op. De leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 

5/6 en één van groep 7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de 

damgroep worden geplaatst.  

 

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit 

bij de aanmelding van uw kind aan de leerkracht wordt doorgegeven.  

Deelnemende leerlingen ontvangen een week van te voren een brief met verdere informatie. 

SCHOENENDOOSACTIE REMINDER 

In de vorige infobrief is aandacht besteed aan de actie Schoenendoos. Er zijn inmiddels al 7 

schoenendozen gevuld. De herfstvakantie staat over 3 weken voor de deur en misschien vind 

je het dan wel leuk om zelf of samen met anderen een schoenendoos te maken waarmee we 

heel veel kinderen blij hopen te maken. Kinderen die niet zomaar schoolspulletjes hebben, 

speelgoed of zeep om zich mee te wassen...In de folder die je bij de vorige infobrief 

meekreeg en in het artikeltje in de vorige info staat precies hoe je zo'n schoenendoos maakt, 

wat er in mag en hoe je die op school inlevert. Help je mee om kinderen ver weg blij te maken 

met een schoenendoos vol leuke en handige dingen? Dat zou super zijn! De eerste 

schoenendozen staan al op de trap! 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZmS5yZjl_c  Met deze link opent u een filmpje over de 

schoenendoosactie! 
  

Verder is er ook nog een leuk schoenendooslied wat te beluisteren is op 

http://www.youtube.com/watch?v=U26hI06HJ50  

Inleveren kan tot en met vrijdag 6 november a.s. 15.30 uur op de trap in de hal van 

school! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZmS5yZjl_c
http://www.youtube.com/watch?v=U26hI06HJ50
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GROEP 1/2B HEEFT OOK 2 KLASSENOUDERS! 

Suzanne Dwarswaard, moeder van Lotte en Loes Lukassen, moeder van Joep! Super! 

 

STUDIEDAG BORGWAL  

Gisteren, woensdag 7 oktober, hadden de juffen en meesters een studiedag. Op zo’n dag zijn 

de leerkrachten bezig om zichzelf verder te ontwikkelen en weer nieuwe dingen bij te leren. 

Het onderwijs verandert continu en daarom vinden wij het erg belangrijk om als 

school/team/stichting in ontwikkeling te blijven.  

 

De studiedag van gisteren was de Linge studiedag. Alle medewerkers van de scholen, 

peuterspeelzalen en kinderopvang van Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge 

kwamen samen in De Kolk in Haalderen. De dag werd gestart met een lezing van Kees Vernooij. 

Kees Vernooij is een taal/lees specialist die op een zeer inspirerende wijze ons nogmaals het 

belang van de basisvaardigheden taal/lezen/rekenen heeft bijgebracht. Aansluitend zijn alle 

leerkrachten in groepen uiteen gegaan om hier verder met elkaar over in gesprek te gaan. In 

de middag zijn de eigen schoolteams met elkaar aan de slag gegaan, dit om bouwstenen aan te 

leveren voor ons komende strategisch- en schoolplan.  

 

UITJE GROEP 8 

Dinsdagochtend 20 oktober bezoekt groep 8 Bakker Hydraulic in Elst. Wij gaan hier op de 

fiets heen. Wij zijn gewoon om 12 uur weer terug op school. 

JAARKALENDER OP DE SITE 

Vorige week hebben alle oudsten de jaarkalender mee naar huis gekregen. Tevens is de 

jaarkalender op onze website geplaatst.  

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 oktober 2015. 


