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Infobrief nummer 4, 2015-2016 
AGENDA… 

Herfstvakantie tot en met zondag  
1 november 2015 

Ma. 02-11-2015 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

Juf Gerda in groep 

4 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 03-11-2015 

Potje 

 

Juf Christine afwezig, 

invaller in groep 8 

 

Juf Gerda in groep 4 

 

Eerste leerlingenraads-

vergadering 

 

Jos ’s ochtends DN, ’s 

middags Borgwal 

Wo. 04-11-2015 

Juf Gerda in groep 

4 

 

Meester Thijs 

geeft gym aan 

groep 4 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 05-11-2015 

Creatief (kleine 

gedroogde 

bladeren 

meenemen) 

 

Laatste dag voor 

het opgeven voor 

het schooldammen 

groep 5 t/m 8 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 06-11-2015 

15.30 uur einde 

schoenendoosactie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 09-11-2015 

Juf Gerda in groep 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 10-11-2015 

Potje 

 

Juf Gerda in groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 11-11-2015 

Dijkmagazijn  

1-2a 9.30u-10.30u 

1-2b 10.45u-11.45u 

 

Juf Gerda in groep 

4 

 

Juf Christine 

geeft gym aan 

groep 4 

 

Jos Doornick 

Do. 12-11-2015 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Het Nationaal 

Schoolontbijt 

 

GYM VOOR 

GROEP 1/2 KOMT 

TE VERVALLEN! 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 13-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Lars Schaeffer 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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JARIGEN 
25 oktober   Pjotr Steemers  Groep 3 

26 oktober   Daan Degen   Groep 4 

27 oktober   Daan Kohlen   Groep 8 

28 oktober   Famke Knorth   Groep 5 

29 oktober   Kaiden van het Hullenaar Groep 3 

1 november   Jesse Pietersen  Groep 7 

1 november    Lisa Gerritzen   Groep 7 

1 november   Sarai Derksen   Groep 5 

4 november   Rune Bakker   Groep 4 

6 november   Laureen van Heereveld  Groep 5 

9 november   Femke Brugmans  Groep 1/2B 

9 november   Lotje van den Bergh  Groep 8 

12 november   Marius van Veggel  Groep 7 

13 november   Maerle van Heereveld  Groep 6 

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

 

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 

 

RAPPORT 

Nog niet alle rapporten van de kinderen zijn op school. Heeft u er nog één liggen?? Neem 

deze dan binnenkort weer mee naar school. Alvast bedankt! 

 

FIETSEN OP HET PLEIN 

Het komt regelmatig voor dat er na schooltijd fietsen op het plein blijven staan, zelfs in 

vakanties. Iedereen heeft toegang tot het plein. Het plein wordt pas afgesloten wanneer de 

laatste leerkrachten vertrekken. Ook is het mogelijk om fietsen gewoon over het hek heen te 

tillen. Wilt u er op letten dat er geen fietsen na schooltijd op het plein blijven staan?! Mocht 

het een keer gebeuren dat er een fiets moet ‘overnachten’ op school, zet hem dan in overleg 

met de leerkracht even binnen. Wel zo veilig! 

 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Er blijven weer regelmatig bekers, bakjes en kledingstukken liggen op school. Mist u iets, kom 

dan eens een kijkje nemen. De keuze is reuze! In het halletje bij groep 1/2 staat een grote 

houten kist waar je van alles in kunt vinden. 

 

PESTEN 

Regelmatig besteden wij in de infobrief aandacht aan pesten. Het is onze gedeelde 

verantwoordelijkheid dat we het probleem van het pesten met z’n allen aanpakken. Op de 

website www.pestweb.nl is er voor ouders, kinderen en leerkrachten veel informatie te vinden. 

Absoluut een kijkje waard! 

 

TIP VAN DE INFOBRIEF 

Op de website www.wrts.nl kun je heel makkelijk woordjes oefenen voor dictee en Engels.  

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.pestweb.nl/
http://www.wrts.nl/
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 HONDEN OP HET PLEIN 

Het komt regelmatig voor dat er honden op het schoolplein zijn of dat er honden staan bij de 

poorten van het schoolplein. Sommige leerlingen zijn angstig voor deze huisdieren. Wij willen 

u dan ook vriendelijk vragen of u met uw aangelijnde hond buiten het hek wilt wachten. Alvast 

bedankt voor uw begrip en medewerking! 

 

 BEZOEK AAN HET DIJKMAGAZIJN GROEPEN 1-2 

Op woensdag 11 november gaan we met de groepen 1-2 naar het dijkmagazijn om het “egelpad” 

te lopen. De klassenouders zorgen voor voldoende vervoer en begeleiding. Denkt u bij slecht 

weer aan gepaste kleding (laarzen, regenjas)?! 

 

 SCREENING MOTORIEK GROEP 2 

Op dinsdag 24 november a.s. om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de 

groep 2 leerlingen over de motorische screening. Deze avond wordt verzorgd door de 

kinderfysiotherapeut van Fitpunt. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. U kunt deze 

datum en de tijd alvast in uw agenda noteren. 

 

 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 oktober was € 54,39. 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! 

 

 HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 
De Borgwal is dit jaar ingeloot voor Het Nationaal Schoolontbijt!!!! 

 

‘Het Nationaal Schoolontbijt is al 12 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van 
Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een 
week lang. Dit jaar van 9 tot en met 13 november. Bij deze 13e editie gaan zo'n 500.000 
basisschoolkinderen samen ontbijten op zo'n 2.600 scholen.!’ 
 
Donderdag 12 november zullen wij met alle leerlingen op school gezamenlijk ontbijten in de 

klassen. Het eten wordt ons aangeboden, het bord, de beker en het bestek moet iedereen 

zelf meenemen. Het zou heel fijn zijn wanneer alle leerlingen op woensdag 11 november een 

bord, beker en bestek meenemen voorzien van naam. 

 

Voor de groepen 1/2A en 1/2B en groep 3 en 4 zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen 

bij het ontbijt. Opgeven kan bij de leerkrachten van de betreffende groepen. 

 

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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DALTON 

Als daltonschool ben je verplicht om aan de regionale daltonbijeenkomsten deel te nemen. Alle 

daltoncoördinatoren uit onze regio verzamelen zich in de regio oost te Deventer.  

 

De afgelopen keer hebben we ons verdiept in fixed mindset en growth mindset. Bewust 

worden van je overtuigingen over leren en ontwikkeling. Professor Carol Dweck heeft hier 

onderzoek naar gedaan en hier o.a. het boek Mindset over geschreven. Fixed mindset gaat 

over de vast intelligentie waarover je beschikt en dat bepaalt waartoe je in staat bent. 

Growth mindset gaat over de wil en de inspanning waarover je beschikt en dat bepaalt 

waartoe je in staat bent. 

 

Als leerkracht/opvoeder wil prof Carol Dweck ons meegeven dat je door bepaalde feedback 

die je geeft een fixed mindset bij kinderen weergeeft. Hierdoor hebben kinderen de neiging 

uitdagingen uit de weg te gaan, er is altijd gezegd dat ze slim zijn en zo willen ze ook 

overkomen, bij tegenslagen wordt dan ook vaak opgegeven, kritiek wordt veelal weggewuifd en 

inspanning vinden ze tamelijk nutteloos, ook voelen ze zich bedreigd door succes van anderen. 

Het gevolg: je bereikt sneller je (zelf bepaalde) ‘top’ en presteert onder 

je eigen kunnen. Belangrijk is dat je kinderen meer gaat complimenteren 

over het proces en niet over de eigenschappen. Bijvoorbeeld: “Je bent erg 

slim” (eigenschap) dit bevorderd een fixed mindset. “Dat heb je goed 

gedaan” (procesgericht) bevorderd growth mindset. Beide complimenten 

geven een gevoel van trots en tevredenheid. Maar het effect op het 

gedrag is anders. In haar onderzoeken zie je terug dat kinderen die via 

growth mindset complimenten hebben ontvangen meer uitdagingen oppakken, meer inspanning 

en inzet tonen, meer doorzetten en leren van hun fouten.  

 

SCHOENENDOOSACTIE REMINDER 

In de vorige infobrief is aandacht besteed aan de actie Schoenendoos. Er zijn inmiddels  13 

schoenendozen gevuld. De herfstvakantie staat nu 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 al eerder 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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 BEZOEK JURY EXCELLENTE SCHOOL 
Donderdag 22 oktober is De Borgwal bezocht door 2 jury leden uit de commissie voor 

excellente scholen. De juryleden hebben met de directie, de intern begeleider, leerkrachten, 

leerlingen en ouders gesproken. Ook zijn zij door leerlingen uit groep 8 rondgeleid en hebben 

zij in de groepen 7 en 8 een stukje van een les gezien. De jury was zeer te spreken over De 

Borgwal. Wat wij zeggen te doen op bijvoorbeeld onze website en in onze schoolgids, hoorden 

de juryleden ook terug in de diverse gesprekken en zagen zij terug in de school. Wij kijken in 

ieder geval terug op een zeer positief bezoek. Wij zijn blij dat wij hebben kunnen laten zien 

hoe wij ons Daltononderwijs vorm geven. Er breekt nu een lange tijd van wachten aan. Pas in 

januari 2016 zal er tijdens een feestelijke dag op het ministerie van onderwijs het 

verlossende woord worden gesproken. Onze minister president Mark Rutte en diverse andere 

ministers zullen daar ook bij aanwezig zijn. Spannend! 

 

MUZIEKLESSEN OP DE BORGWAL 

Vorig schooljaar hebben we een groots muziekproject gehad. Alle klassen hebben zangles 

gehad van Monique Jansen en dit heeft geleid tot een geweldige Borgwal-CD. Zoals vorig 

schooljaar ook al aangegeven zou de opbrengst van de CD verkoop ten goede komen aan 

muzieklessen voor de leerlingen van De Borgwal. Monique Jansen heeft samen met het team 

de muzieklessen uitgezet voor het hele schooljaar. In alle groepen zal zij weer zangles komen 

geven en deze lessen worden afgesloten met een optreden bij De Lingehof, tijdens vieringen 

of bij de eindmusical van groep 8.  

 

BIJNA VAKANTIE 
De eerste periode van het schooljaar 2015-2016 zit er alweer op. Wat gaat het toch weer 

snel. Namens de OR, de MR en de leerlingenraad wenst het team van De Borgwal jullie 

allemaal een hele fijne herfstvakantie toe! Wij zien jullie graag weer op maandag 2 november 

2015. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 oktober 2015. 


