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Infobrief nummer 6, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 30-11-2015 

Surprises 

inleveren groep 5 

t/m 8, vanaf 8.15 

uur 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 01-12-2015 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 02-12-2015 

Dans groep ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 03-12-2015 

Gr 3 gaat naar de 

Lingenhof 

(Pietendisco, 

leerlingen mogen 

verkleed komen) 

 

Dans groep 3 t/m 8 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 04-12-2015 

Sinterklaas 

bezoekt De 

Borgwal, groep 1 

van harte welkom! 

 

Groep 1 t/m 4 

12:00 uur uit. 

Groep 5 t/m 8 

Continurooster 

(14:00 uur uit). 

 

Jos afwezig 

Ma. 07-12-2015 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 08-12-2015 

Potje 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 09-12-2015 

Dans groep 1/2 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Do. 10-12-2015 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Dans groep 3 t/m 8 

 

Jos Borgwal 

Vr. 11-12-2015 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

29 november   Scott Rasing   Groep 3 

30 november   Rinske de Leede  Groep 1/2B 

2 december   Erica Klein Bleumink  Groep 3 

2 december   Niek Schluter  Groep 7 

5 december   Floris Reijnen   Groep 1/2A 

6 december   Isis van Houtert  Groep 3 

6 december    Andreas Klaassen  Groep 4 

8 december   Joost Wilkens  Groep 5 

10 december   Sofie van Alst  Groep 8 

10 december   Romée Mombarg  Groep 3 

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

 

MR 

De notulen van de MR hangen weer in het halletje van de bovenbouw en staat op de website. 

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 

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 
 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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STAGIAIRES OP DE BORGWAL 

In diverse klassen zijn stagiaires aan het werk. Hieronder een overzicht: 

 

Groep  Stagiair/stagiaire Welke dag(en)? Periode 

1/2A Juf Sarah Maandag en dinsdag  

1/2A Juf Iris Donderdag Hele schooljaar 

3 Juf Annelin (mogelijkheid 

bestaat na februari in een andere 

groep) 

Maandag/dinsdag t/m juni 2016 

4 Juf Britta Maandag, dinsdag, woensdag t/m juni 2016 

5 Juf Lauren Donderdag, vrijdag t/m juni 2016 

8 Juf Rosalie Dinsdag t/m juni 2016 

               

WEBSITE 

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

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  

 

DALTON 

In de vorige info brief hebben we u al verteld dat het daltononderwijs uit gaat van de 

volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, 

effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Deze keer lichten we het kopje samenwerken eruit. 

 

Door samenwerken vergroot je de betrokkenheid van kinderen naar elkaar. Kinderen leren dan 

ook bewust om samen te werken binnen de eigen groep, bv. aan de hand van projecten, maar 

ook buiten de groep, bv. door hulp te geven aan kinderen uit een andere groep.  

Op het gebied van samenwerken maken wij het volgende onderscheid:  

 Samenwerken uit oogpunt van sociale vorming 

De sociale vorming op school dient gezien te worden als een echte leerschool voor het 

latere leven. Respect is hierbij een kernbegrip. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 

we de kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn, maar wel moeten 

proberen om met iedereen te kunnen samenwerken. Het ontwikkelen van omgangsvormen 

loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. 

 

 Didactisch samenwerken 

Hieronder verstaan we dat de kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. 

Bijvoorbeeld kinderen krijgen de opdracht gezamenlijk, in tweetallen, of in groepjes een 

bepaalde taak uit te voeren. Bij individuele taken kan een kind uitleg vragen aan een ander 

kind. Kinderen bieden elkaar, indien nodig, een helpende hand. Belangrijk hierbij is andere 

kinderen niet storen. 

 

We werken binnen de groepen met oog- en schoudermaatjes (coöperatief leren: maatje 

tegenover en/of naast je). In de onderbouw hebben kinderen regelmatig een vast maatje. 

Respect voor jezelf en de ander is bij samenwerken een basisvoorwaarde. 

 

 

http://www.borgwal.nl/
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DALTON: LEERLINGENRAAD 

Terugkoppeling van de eerste leerlingenraadsvergadering. 

De leerlingenraad is bijeen geweest voor de eerste vergadering. Voorafgaand zijn er in de 

groepen 4 t/m 8 klassenvergaderingen gehouden om agenda punten te verzamelen. 

 

Over het schoolplein zijn een aantal vragen gesteld o.a. of er nieuwe basketbalringen komen 

en hoe het staat met het kunstgras. Het kunstgras wordt gesponsord en school is op dit 

moment nog in overleg met de bedrijven. Verder zijn er plannen om het schoolplein wat te 

vernieuwen. In overleg met de leerlingenraad is besloten om de € 500,- die we van De Linge 

hebben gekregen aan het plein te besteden. 

 

In de pauze kunnen de kinderen van de Buitenklas bij groep 6 terecht om naar het toilet te 

gaan. En vonden de kinderen dat er beter op het voetbalrooster gelet moest worden, dit 

pakken we met het team op.  

Ook is er gesproken over fietsen zonder standaard, de leerlingenraad vraagt aan iedereen die 

geen standaard op zijn of haar fiets heeft deze erop te laten zetten i.vm. de veiligheid. 

 

Ook is er gesproken over het parkeren rondom De Borgwal. De kinderen geven aan dat er nog 

veel buiten de parkeervakken wordt geparkeerd. Graag even weer uw aandacht hiervoor. 

 

SINTERKLAAS 

 

Surprises inleveren groep 5 t/m 8 

 

Op maandag 30 november worden door alle leerlingen en leerkrachten de surprises 

ingeleverd. De naam van diegene voor wie de surprise is en het gedicht hoeven nog niet op de 

surprise (dit mag natuurlijk wel). Hier heb je tot en met donderdag 3 december de tijd voor.   

  

Sinterklaasviering vrijdag 4 december 

 

Vrijdag 4 december komt Sinterklaas op De Borgwal. Wij willen de Goedheiligman rond 8.40 

uur op de parkeerplaatsen naast De Borgwal verwelkomen. U bent als ouder uitgenodigd om 

hierbij aanwezig te zijn. Na ontvangst gaat Sinterklaas alleen met de kinderen naar binnen om 

het grote feest te vieren.  

  

U kunt om 12.00 uur samen met de kinderen Sinterklaas en zijn pieten uitzwaaien. De 

kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 

een continurooster en zijn om 14.00 uur uit.  

 

De kinderen krijgen op school drinken en een koek. U hoeft dus in principe geen 

tussendoortje mee te geven. Wel een lunchpakketje voor de kinderen van groep 5 t/m 8. 

 

DANSPROJECT 

Deze week zijn we in alle klassen begonnen met het dansproject. Omdat er vooral erg veel 

wordt bewogen, is het fijn wanneer de leerlingen kleren aan hebben waarin zij makkelijk 

kunnen bewegen. 
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DANSPROJECT GROEP 5 

Vanaf donderdag 3 december gaat groep 5 lopend naar De Kinkel voor hun dansworkshop.  

 

GROEP 3, 4 EN 5 

Om het overzicht over de leerlingen van groep 3, groep 4 en groep 5 te kunnen behouden is 

het fijn wanneer deze groepen ’s morgens en ’s middags aaneengesloten het plein kunnen 

verlaten. Nu lopen er regelmatig ouders tussen door. Wilt u hier rekening mee houden? Alvast 

bedankt! 

 

SCHOOLDAMMEN 

Op woensdag 11 en 18 november hebben 4 viertallen van De Borgwal deelgenomen aan het 

schooldamtoernooi dat door Damvereniging VBI werd georganiseerd. Tijdens dit toernooi 

moesten de leerlingen van De Borgwal tegen andere scholen strijden. Uiteindelijk is het 

groepje van Mertcan, Lucas, Tijmen en Joost eerste in de poule van groep 5/6 geworden! Het 

groepje van Figo W., Thijs, Koen en Figo T. heeft de 2e plaats veroverd. Beide viertallen gaan 

door naar de halve finale van Gelderland die op zaterdag 6 februari 2016 wordt 

georganiseerd. Helaas zijn de groepjes van Nikola, Milan, Job, Ids en Mattijn, Marijn, 

Kalijn/Bjorn, Kane niet door naar de volgende ronde. 

 

KERSTVIERING 16 DECEMBER 

Vandaag heeft uw zoon/dochter (de oudste van het gezin) een uitnodiging, omtrent de 

kerstviering meegekregen! We hebben er dit jaar voor gekozen om een lichtjestocht te lopen 

met het gezin (alleen de schoolgaande kinderen van de Borgwal). Ook staat er in de 

uitnodiging dat er voor een klein hapje gezorgd gaat worden. Houdt er rekening dat dit geen 

volledige maaltijd zal zijn.   

 

De invulstroken moeten voor donderdag 3 december ingeleverd worden bij de leerkrachten. 

Bij geen reactie kunnen wij u helaas niet meer indelen.  

 

 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 november was € 63,71. Kaylee en Loïs bedankt voor het tellen. Het 

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! 

 

 BABYNIEUWS 
Op 5 november is Faye uit groep 1/2A de grote zus geworden van Liz! Familie Leenen 

gefeliciteerd met jullie dochter! Geniet van elkaar! 

 

 FIETSEN OP HET PLEIN  

Het komt steeds vaker voor dat er ouders met hun fiets op het plein staan te wachten om 

leerlingen op te halen. De uitgangen bij de poorten worden hierdoor dusdanig geblokkeerd dat 

het van het plein afgaan lastig is. Het zou heel fijn zijn wanneer de fietsen van ouders buiten 

de poort blijven staan tijdens het ophalen en wegbrengen van de leerlingen. Alvast bedankt! 
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BASKETBALL JEUGDTOERNOOI GROEP 5 T/M 8 

In de kerstvakantie organiseert BV Batouwe in Sportcentrum De Schaapskooi het jaarlijkse 

Basketball Jeugdtoernooi. Op dinsdag 29 december wordt het toernooi voor de groepen 5 en 

6 georganiseerd. De groepen 7 en 8 mogen op woensdag 30 december hun talent laten zien. 

Op beide dagen zal het toernooi rond 10:00 uur starten en om ongeveer 15:00 uur zal het 

toernooi zijn afgelopen. Kinderen die aan het toernooi willen deelnemen, kunnen zich 

schriftelijk (via mail of briefje mét handtekening van een ouder) bij de groepsleerkracht 

opgeven. We gaan er van uit dat alle opgegeven kinderen aan het toernooi deelnemen omdat er 

aan de deelname kosten zijn verbonden (de kosten worden door De Borgwal betaald). Ook 

zoeken we ouders die de teams (groepje van 6 tot 8 kinderen) willen begeleiden. Kinderen en 

hulpouders kunnen zich tot en met woensdag 2 december bij de groepsleerkracht aanmelden. 

 

WENSBOOM TIJDENS KERSTMARKT BEMMEL 13 DECEMBER 2015 

Beste ouders/verzorgers, 

Ook dit jaar vindt in Bemmel op 13 december van 11.00 uur t/m 17.00 uur weer de traditionele 

kerstmarkt plaats. Naast de vele kramen in het centrum, een proeverij op de Markt en Kunst in Het 

Kasteel de Kinkelenburg, worden er dit jaar meer activiteiten voor kinderen toegevoegd, zodat ook zij 

zich op de kerstmarkt goed kunnen vermaken. Zo is er dit jaar voor het eerst zowel een ”levende 

kerststal” als een mini-kinderkermis. Op zich is dit alles al een bezoek waard. 

 

De wensboom 

Wat ook nieuw is dit jaar is de wensboom voor kinderen van de basisschool. Uw school neemt hieraan 

ook deel. Alle kinderen van de school krijgen begin december een wenskaart waarop ze een wens 

kenbaar kunnen maken. Dat kan van alles zijn. Van gewoon een mooie kerstwens tot een attentie voor 

iemand die eens extra in het zonnetje gezet mag worden. Het mag ook iets voor uw kind zelf zijn, maar 

vanuit de kerstgedachte is het natuurlijk mooier om iets weg te kunnen geven aan een ander. We 

kunnen natuurlijk niet zoals op televisie bij het programma van Johnny de Mol de tante uit Amerika 

laten overkomen. Dat betekent dat uw kind aan kleinere wensen moet denken.  

De ondernemers uit Bemmel die op de wenskaart staan hebben zich bereid verklaard een aantal van de 

mooiste wensen in vervulling te laten gaan. 

 

Hoe werkt het? 

Het is de bedoeling dat de wenskaart tijdens de kerstmarkt op 13 december tussen 11.00 uur en 17.00 

uur door uw kind bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Alle kinderen 

krijgen daar sowieso een verrassing voor verzorgd door Wijs, ambachtelijk ijs & wafels uit Gendt. Na 

de kerstmarkt zullen door de deelnemende ondernemers de wensen worden gekozen die in vervulling 

zullen gaan. De winnaars zullen voor de kerstmis worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij 

afhankelijk van het soort wens, deze in vervulling zal gaan. Zij worden hierover persoonlijk benaderd. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met Sandra Kuster van de 

kerstmarktorganisatie. Zij is te bereiken via e-mail: sandraenwico@planet.nl of  

mobiel: 06 10 20 15 56. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 10 december 2015. 
 
 

mailto:sandraenwico@planet.nl

