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Infobrief nummer 5, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 16-11-2015 

Lootjes trekken in 

groep 5 t/m 8 

 

Juf Gerda in 

groep 4 

 

 

 

MR 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 17-11-2015 

Potje 

 

Schoen zetten!!! 

 

14.00 uur 

maandviering. 

Iedereen van harte 

welkom! 

 

Juf Gerda in groep 

4 

 

Jos Doornick 

Wo. 18-11-2015 

Juf Gerda in groep 4 

 

Meester Thijs geeft 

gym aan groep 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 19-11-2015 

Groep 8 

dansworkshop op 

school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 20-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 23-11-2015 

Reshare 

kledinginzameling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 24-11-2015 

Potje 

 

Informatieavond 

motorische 

screening groep 2  

19.30uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 25-11-2015 

Meester Jos en juf 

Simone naar 

Daltonbijeenkomst 

 

Dansworkshop begint 

voor groep 1/2 op De 

Borgwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos 

Daltonbijeenkomst 

Do. 26-11-2015 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Groep 8 

dansworkshop op 

school 

 

Dansworkshop 

begint voor de 

groepen 3 t/m 8 in 

De Kinkel 

 

Creatief 

 

Inloop 15.15 uur 

 

Groep 7 bezoekt De 

Lingehof 

 

Jos Doornick 

Vr. 27-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Brian Creemers, Evi van der Reest en Lars Scheffer 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 

18 november  Brian Creemers Groep 1 

18 november  Kian Kroef  Groep 4 

18 november  Dino Sibonjic  Groep 7 

20 november  Rick Maters  Groep 5 

26 november  Thijs Derks  Groep 6 

27 november  Juan Hendriks Groep 3 

27 november  Lisanne Otters Groep 6 

27 november  Renske van Alst Groep 5 

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 

 

GROEP 8 BEZOEKT HET MINIDANSFESTIVAL 

Woensdag 2 december bezoekt groep 8 het mini dansfestival bij ArTEz in Arnhem. Hiervoor 

zoeken wij nog ouders die ons willen rijden en daar willen genieten van onze en andere 

danskunsten! Om de danskunsten zo goed mogelijk te laten zien zal groep 8 worden 

voorbereid tijdens 2 dansworkshops op school. Donderdag 19 en 26 november graag 

sportschoenen meenemen. 

 

VERKEERSVEILIGHEID RONDOM DE BORGWAL 

Sinds drie jaar is Het Hoog afgesloten voor verkeer tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Dit voor 

de verkeersveiligheid rondom De Borgwal. Sinds de invoering hiervan is dit erg goed gegaan. 

Nu het weer slechter wordt en het steeds vaker regent, valt het ons op dat er toch weer 

ouders met hun auto via Het Hoog naar de parkeerplaats bij school rijden om leerlingen weg 

te brengen. Het zou fijn zijn wanneer iedereen er weer even attent op is dat dit niet de 

bedoeling is! Dit alles voor de veiligheid van onze leerlingen. Er zijn genoeg plekken rondom 

De Borgwal waar geparkeerd kan worden. Wilt u wel rekening houden met de bewoners van de 

straten rondom De Borgwal. Deze straten zijn allemaal tot woonerf benoemd en hier moet je 

dus stapvoets rijden. Het zou fijn zijn wanneer we hier weer even scherp op zijn!  

 

STRAATSCHOENEN IN DE GYMZAAL 
Op woensdag morgen komen de kinderen van groep 3,4 en 5 direct in de ochtend naar de 

gymzaal. Soms willen ouders nog wat informatie door geven aan de leerkracht. Dit mag 

natuurlijk altijd. Maar wil u AUB uw schoenen uittrekken als u de zaal binnen komt. De 

beheerder wil absoluut niet dat de zaal betreedt wordt met straatschoenen. 
 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DANSPROJECT DE BORGWAL  

Ieder jaar hebben wij op De Borgwal een groot project rondom het onderwerp cultuur. Vorig 

schooljaar was dat voor bepaalde groepen, dit jaar is het een school breed dansproject. 

Onder leiding van IMPRO VI danstheater gaan wij de komende weken op woensdag en 

donderdag dansworkshops volgen.  

 

Voor de groepen 1/2 zal dat op de woensdagen zijn in de hal van De Borgwal. De andere 

klassen zijn dan naar de gym zodat dat geen onrust zal veroorzaken. De start is woensdag 

25 november 2015. De laatste les zal 20 januari 2016 zijn.  

 

Voor de groepen 3 t/m 8 zal dat op de donderdagen zijn in Cultureel centrum De Kinkel. 

De eerste workshop is 26 november 2015, de laatste workshop is 21 januari 2016. 

Hieronder staat het rooster voor alle donderdagen: 

Tijden Alle donderdagen van  

26-11-2015 t/m 21-01-2016 

08.30 – 09.20 uur Groep 8 

09.25 – 10.15 uur Groep 7 

10.20 – 11.10 uur Groep 5 

11.10 – 12.00 uur Groep 6 

13.15 – 14.05 uur Groep 4 

14.15 – 15.05 uur Groep 3 

 

 Groep 8 start op donderdag bij De Kinkel, de leerlingen gaan dus 

rechtstreeks naar De Kinkel toe. Om 8.15 uur vertrekt de juf vanaf 

school. Zij kunnen dan ook meefietsen. 

 Groep 5, 6, 7 en 8 moeten op donderdag met de fiets komen. 

 Groep 4 moet worden gebracht bij De Kinkel. Leerlingen die gebruik maken 

van de BSO lopen met de leerkracht vanaf De Borgwal naar De Kinkel. 

 Groep 3 moet worden opgehaald bij De Kinkel. Leerlingen die gebruik maken 

van de BSO lopen met de leerkracht mee terug. 

 

Het hele rooster van alle workshops vindt u als bijlage bij deze infobrief.  

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 donderdag 26 

november 2015. 
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NAAR BINNEN GAAN NA SCHOOLTIJD 
Na schooltijd wordt er nog volop gespeeld op het schoolplein. Uiteraard is dit geen probleem. 

Het komt ook geregeld voor dat leerlingen naar binnenkomen en gebruik maken van het toilet. 

Na schooltijd maakt onze schoonmaakster Erna de school schoon. De vloeren van alle toiletten 

worden dan gedweild. Het is erg vervelend wanneer er over de natte vloer wordt gelopen. Zo 

wordt er de volgende dag al gestart met een vuil toilet. Wij hopen dat jullie hier rekening mee 

willen houden. 

 

STRAATSCHOENEN IN DE GYMZAAL 
Op woensdag morgen komen de kinderen van groep 3,4 en 5 direct in de ochtend naar de 

gymzaal. Soms willen ouders nog wat informatie door geven aan de leerkracht. Dit mag 

natuurlijk altijd. Maar wil u AUB uw schoenen uittrekken als u de zaal binnen komt. De 

beheerder wil absoluut niet dat de zaal betreedt wordt met straatschoenen. 

 

 REMINDER INFORMATIEAVOND SCREENING MOTORIEK GROEP 2  

Denkt u nog even aan de retourstrook voor de informatieavond op dinsdag 24 november a.s.? 

Het liefst voor vrijdag 13 november inleveren!  

 

OPROEP LEGE GLAZEN POTJES 

Voor de kerstviering op woensdag 16 december hebben we heel veel glazen potjes nodig. B.v. 

olvarit, kleine groente of jampotjes etc. U kunt de potjes schoon en zonder etiket inleveren 

bij de juffen van groep 1 en 2.   

 

REMINDER MEELOPEN GYM GROEPEN 1-2 

De laatste weken is het weer lastig om ouders te krijgen voor het meelopen naar de gym en 

terug naar school. We snappen dat er veel ouders op de donderdag werken, maar mocht u die 

dag vrij zijn, dan zou het erg fijn zijn als u een keer wilt meelopen. Ook zijn opa’s en oma’s 

welkom!! Zonder u begeleiding is het onverantwoord om naar de gym te lopen en kunnen we 

helaas niet gaan. Graag op tijd invullen op de inschrijflijst op het whiteboard van de huishoek.  

 

WEBSITE 

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

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  

 

PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Regelmatig besteden wij in de infobrief aandacht aan dat fenomeen dat we zo goed mogelijk 

willen voorkomen en indien dit gebeurt ook zo snel mogelijk willen aanpakken. Bij een 

vermoeden van pesten, ook al betreft het niet uw eigen kind, stellen wij het op prijs dat u 

contact opneemt met de leerkracht en/of een mailtje stuurt naar borgwal@delinge.nl. Wij 

willen graag dit soort problemen te lijf gaan. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen, omdat 

pesten zelden onder het oog van de leerkrachten gebeurt. Hierbij willen wij nogmaals 

benadrukken dat het van belang is elk incident te melden en zeker ook als er al eerder actie 

op is ondernomen. Wanneer wij niets horen, denken wij dat het goed gaat. Als dat niet het 

geval is, moet u dus niet denken: ‘Zie je wel, het helpt toch niet…..’., maar moeten wij 

waarschijnlijk andere acties ondernemen. Laat het ons dus weten! 

http://www.borgwal.nl/
mailto:borgwal@delinge.nl
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OPGAVE LEERLINGEN 

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar 

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor 

komende schooljaren en dan kunnen we rekening houden met aantallen instromers. Het 

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie 

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!! 

 

PARKEREN 

Wij horen weer regelmatig geluiden van buurtbewoners over het parkeergedrag rondom De 

Borgwal. Het zou fijn zijn wanneer iedereen weer even scherp is met het parkeren van de 

auto’s in de parkeervakken. Vooral bij de Hoplaan staan er dagelijks auto’s op de stoep 

geparkeerd. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 

DALTON: WAT HOUDT DALTONONDERWIJS IN? 

Uw kind(eren) zit(ten) op De Borgwal dat is een daltonschool maar wat is dat precies, wat 

vertelt u aan andere ouders? 

 

Het daltononderwijs gaat uit van de volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van kinderen. 

 

Zelfstandigheid  betekent dat de kinderen zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen 

moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Het planbord, registratiebord en/of de dag-

/weektaak speelt hierin een enorm belangrijke rol. 

Zelfstandig leren komt sterk tegemoet aan de motivatie van kinderen, kinderen willen immers 

graag actief en op eigen niveau bezig zijn; hier ligt de uitdaging om beter te worden. Een 

voordeel is dat kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de 

leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp 

nodig hebben. Het planbord en de dag-/weektaak is het middel bij uitstek om het principe van 

zelfstandigheid te stimuleren. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een dag of 

week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de dag-/weektaak zelf kiezen aan 

welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met andere 

kinderen worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten 

niet duidelijk zijn. 

 

In de volgende infobrief het vervolg hierop. 
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ACTIE SCHOENENDOOS 2015 

Op zondag 8 november stonden alle schoenendozen van de kinderen van de Borgwal als eerste 

in de kerk en op vrolijke stapels! Die zondag zijn we al over de 50 schoenendozen gegaan en er 

worden er bij de kerk altijd nog meer ingeleverd. Wat ontzettend fijn dat er 33 

schoenendozen door kinderen van de Borgwal zijn gemaakt, 33 kinderen (en hun gezinnen) in  

Sierra Leone, Togo, Roemenië, Oekraïne en Moldavië die daarmee gelukkig kunnen worden 

gemaakt. Als er in heel Nederland genoeg dozen worden ingeleverd, zullen er ook 

schoenendozen uitgedeeld worden in vluchtelingenkampen in Europa en het Midden Oosten. De 

dozen gaan binnenkort naar een verdeelcentrum in Dodewaard. Daar wordt nog even gekeken 

of er geen dingen in zitten die verboden zijn en dan gaan ze op reis per vliegtuig of per boot 

naar landen ver hier vandaag. Namens alle kinderen aan wie straks een mooie schoenendoos vol 

schatten kan worden gegeven HEEL HARTELIJK DANK voor het meedoen aan deze actie!  

 

Ingrid 

 

SINTERKLAAS  

 

Schoen zetten 

Op dinsdag 17 november mogen alle leerlingen van De Borgwal de schoen zetten. De leerlingen 

mogen vanaf maandag 16 november de schoen mee naar school nemen. 

 

Surprises 

Op maandag 16 november zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Zij hebben 

vervolgens tot maandag 30 november de tijd om een mooie surprise te maken, want dan zullen 

de surprises ’s ochtends vanaf 8.15 uur tot 4 december worden tentoongesteld. Het gedicht 

kan tot en met donderdag 3 december bij de surprise worden gelegd. Alle surprises (groep 5 

t/m 8) komen in de hal van het hoofdgebouw van De Borgwal te staan.   

 

Vrijdag 4 december 

We hopen dat de Sint en zijn pieten ons op vrijdag 4 december komen bezoeken. De kinderen 

uit groep 1 zijn van harte welkom om ook te komen. 

 

 

BIJLAGEN BIJ DE INFOBRIEF 

 Bijlage over mantelzorg. 

 Bijlage over in het inzamelen van laarzen voor de vluchtelingen op Heumersoord. 

 Bijlage over de kledinginzameling van maandag 23 november 2015. 

 Bijlage rooster dansworkshops De Borgwal 
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INZAMELING VOOR DE VLUCHTELINGEN OP HEUMERSOORD 

Wat we doen? Doelgericht steeds 1 ding tegelijk inzamelen voor de vluchtelingen in 

Heumensoord, op verzoek van het Rode Kruis. Hoe meer mensen, scholen en organisaties 

meedoen, hoe sneller we kunnen schakelen om direct te bieden wat NU nodig is. Zo hopen we 

ook het STIP en andere inzamelpunten te ontlasten. Ook meedoen? Superleuk! We beginnen 

echt op stoom te komen... Laat een berichtje achter of mail naar 

drogevoetennijmegen@gmail.com 

 

Wat zouden wij op dit moment heel graag verzamelen: laarzen (alle maten, maar met name 

tussen de 35 en 43. De regenlaarzen mogen worden voorzien van heerlijke warme sokken!) 

 

Mochten er mensen zijn die ons zouden willen helpen met verzamelen, dan mogen jullie de 

laarzen op De Borgwal afgeven en neerzetten op de trap. Wij zullen er dan zorg voor dragen 

dat dit op de juiste plek afgeleverd wordt. 

 

Alvast bedankt! 

 

Riny 

(Dorpsstraat 72 Bemmel)  

Droge Voeten Nijmegen   

 

KLEDING OPHALEN RESHARE MAANDAG 23 NOVEMBER 2015 
Maandag 23 november kunt u uw oude kleding weer doneren voor Reshare. De school ontvangt 

per kilo kleding een kleine vergoeding die weer ten goede komt aan de kinderen.  

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur inleveren op onderstaand 

adres: Het Hoog 20 

 
Wat wordt er wel ingezameld? 

- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste 
bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde of op dezelfde 
manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de kleding 
gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding worden gegeven. 
 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 26 november 2015. 

 

mailto:drogevoetennijmegen@gmail.com

