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Infobrief nummer 7, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 14-12-2015 

Juf Gerda in 

groep 4 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 15-12-2015 

Juf Gerda in groep 

4 

 

Potje 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 16-12-2015 

Juf Gerda in groep 4 

 

Kerstviering 17.15 

uur – 19.30 uur 

 

Dansworkshop groep 

1/2  

 

Jos Borgwal 

Do. 17-12-2015 

Dansworkshop 

groep 3 t/m 8 

 

Groep 1-2 geen 

gym!! Groep 1/2a 

start dan gewoon op 

school!  

 

Jos Doornick 

Vr. 18-12-2015 

12.00 uur vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

KERSTVAKANTIE!!!!  

VAN VRIJDAGMIDDAG 18 DECEMBER 2015 TOT EN MET 

ZONDAG 3 JANUARI 2016!! 
Ma. 04-01-2016 

Juf Gerda in 

groep 4 

 

 

Jos ’s ochtends 

Doornick en ’s 

middags Borgwal  

Di. 05-01-2016 

Juf Gerda in groep 

4 

 

Potje 

 

 

Jos Doornick  

Wo. 06-01-2016 

Juf Gerda in groep 4 

 

Dansworkshop groep 

1/2 

 

 

Jos Doornick 

Do. 07-01-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Dansworkshop 

groep 3 t/m 8 

 

Jos Borgwal 

Vr. 08-01-2016 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

ALVAST FIJNE VAKANTIE 

 

Namens alle collega’s van De Borgwal willen wij de 

kinderen, ouders en andere betrokkenen een heel 

goed Kerstfeest toewensen en een spetterend, 

gelukkig, gezond en liefdevol 2016!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

 

Team De Borgwal 

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 

12 december    Sam Willemsen  Groep 4 

13 december   Kaylee Smit   Groep 8 

16 december    Milan Jovanovic  Groep 7 

16 december    Sam Joosten   Groep 6 

19 december   Rosalie Wenting  Groep 4 

24 december   Robin Wille   Groep 6 

25 december   Marie-Fleur Hoogenboom Groep 4 

26 december   Rinze van Blommenstein Groep 1/2A 

26 december    Kyan Geurtz   Groep 1/2A 

29 december   Sam Jansen   Groep 1/2B 

4 januari   Daniek van den Heuvel Groep 1/2A 

5 januari   Lincy van Eck   Groep 5 

8 januari   Jon de Wit   Groep 8 

8 januari   Karlijn Wille   Groep 3 

8 januari   juf Margriet   IB’er 

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

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Isis Bakker van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

AFSCHEID VAN LEERLINGEN 

Voor de kerstvakantie nemen we afscheid van Suze van Dam (2a) en Femke Brugmans (1b). 

Suze gaat verhuizen naar Gendt en gaat naar de Vonkenmorgen. Femke start op de 

Vlinderboom. Wij wensen jullie veel succes op de nieuwe school!  

 

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  

 

BAKSETBALTOERNOOI VAN BATOUWE 

In de kerstvakantie vindt weer het jaarlijkse basketbaltoernooi van Batouwe plaats. Alle 

leerlingen die zich hebben opgegeven ontvangen volgende week een brief. 

 

 INLOOP GROEP 1-2 

Wat worden de kinderen van groep 2 al weer groot! Om alvast een beetje te wennen aan de 

overgang naar groep 3, mogen ze vanaf maandag 4 januari zonder ouders naar binnen komen. 

Het is dan de bedoeling dat de kinderen van groep 2 buiten of in de hal afscheid nemen van 

de ouders. Op vrijdag mogen de ouders nog wel even mee de klas in. Voor eventuele vragen 

kunt u ons natuurlijk altijd benaderen voor of na schooltijd.  

Denkt u er ook allemaal even aan dat we echt om 8.30u met het lesprogramma willen starten. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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CITO SCORES EN RAPPORTCIJFERS BASISSCHOLEN RTL NIEUWS 

Maandag 7 december zijn door RTL nieuws de Citoscores gepresenteerd van alle basisscholen 

in Nederland. Aan deze Citoscores is een rapportcijfer gekoppeld. Een rapport cijfer tussen 

de 4 en de 10. Voor De Borgwal zijn zij tot een gemiddelde Citoscore gekomen van 540,7. Dit 

gemiddelde ligt boven het landelijk gemiddelde in vergelijking met vergelijkbare scholen qua 

populatie. Hieraan is voor De Borgwal het rapportcijfer van 7,9 verbonden.  

 

Deze Citoscore is een gemiddelde van de eindtoetsen Cito (Eindtoets Cito groep 8) uit 2013, 

2014 en 2015. De scores van alle leerlingen worden bij elkaar opgeteld. Bij ons op school 

nemen alle kinderen deel aan de eindtoets, ook de kinderen met een LWOO beschikking 

(leerweg ondersteunend onderwijs). Dit is niet bij alle scholen het geval, er zijn scholen die 

leerlingen met een LWOO beschikking niet mee laten doen met de Citotoets voor groep 8. 

Dit heeft natuurlijk effect op de gemiddelde score van school.  

 

De Borgwal komt uit op een score in 2013 van gemiddeld 540,5, in 2014 op een gemiddelde 

score van 541,7 en in 2015 op een gemiddelde score van 539,6.  

 

Wij zijn super trots op deze mooie score en het feit De Borgwal met een 7,9 als hoogste is 

beoordeeld in de gemeente Lingewaard. 

 

Klik op onderstaande link om het hele artikel te lezen. 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zo-scoort-jouw-basisschool-voor-de-cito-toets  

 

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! 

 

STAGIAIRE 1-2A 

Hallo, ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Iris Hopman, ik ben 18 jaar en ik ben 

eerstejaars pedagogiekstudente aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Tot het einde van het 

schooljaar loop ik elke donderdag stage bij groep 1/2A. Dit is mijn allereerste stage, en ik 

hoop er een leuke, leerzame en inspirerende tijd van te maken! 

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zo-scoort-jouw-basisschool-voor-de-cito-toets
mailto:borgwal@delinge.nl
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DALTON 

In infobrief nummer 5 en 6 heeft u kunnen lezen wat daltononderwijs inhoud, er is toen 

ingegaan op de punten zelfstandigheid en samenwerken. 

Deze keer gaan we verder met de punten verantwoordelijkheid en reflecteren. 

 

Onze kinderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor zowel het leerproces als het 

leerproduct. De kinderen leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de 

leerkracht. De leerkracht bepaalt, soms in overleg met de kinderen, de normen en controleert 

uiteindelijk of hieraan voldaan is. Te denken valt aan presentaties, die door de kinderen 

gehouden worden n.a.v. een opdracht bij bijvoorbeeld Topondernemers of een project. Wij 

vinden het van belang dat onze kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer, 

voor de omgang met elkaar en voor het materiaal. 

 

Het Daltononderwijs is een onderwijsmanier waarin verantwoordelijkheid een grote rol speelt. 

Op basis van vertrouwen geven wij de kinderen bijvoorbeeld een dag- /of weektaak. Wij 

vertrouwen er ook op dat de kinderen deze taken maken. Uiteraard zijn wij ons er van bewust 

dat de kinderen deze verantwoordelijkheid moeten leren.  

Door middel van gesprekken proberen wij te achterhalen waarom een kind bepaalde keuzes 

heeft gemaakt. Bewaart het kind bijvoorbeeld altijd de leukste taak voor het laatst? Of juist 

niet. Het gaat er bij reflecteren dus om jezelf vragen te stellen over hoe jij aan het werk 

bent en wat daar de achtergronden van zijn. Het gaat er dan niet zozeer om of je het werk 

goed of juist niet goed hebt gedaan. Dat is evalueren. 

 

OPROEP KERSTVERSIERING 

De OR is op zoek naar mooie nette hele kerstversiering die u toch niet meer gebruikt. B.v. 

Mooie ballen, kerstmannen en met name naar verlichting die het nog doet. Heeft u dit? Breng 

het dan uiterlijk maandag na de vakantie mee zodat we het op kunnen slaan voor volgend jaar.  

We kunnen dan alle klassen en de hal in 2016 weer voorzien van nette kerstaankleding.  

 

Super bedankt! 

De OR  

 

NIEUWS VANUIT DE LINGE: IKC DE LINGE OP TV! 

Integrale Kindcentra zoals wij die bij De Linge hebben, zijn niet uniek, maar wel 

bijzonder. Vanuit één organisatie bieden wij opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 

13 jaar. IKC De Vonkenmorgen in Gendt biedt alles aan onder één dak en in januari 

openen we officieel ons tweede IKC, Het Drieluik in Huissen. 

Daar zijn we trots op en ons verhaal willen we graag delen. Die kans krijgen we doordat RTL 

De Linge heeft gevraagd mee te werken aan een aantal items van het programma RTL 

LifestyleXperience. Vanuit De Linge werken IKC De Vonkenmorgen en IKC Het Drieluik 

hieraan mee. 

Voordelen IKC 

De Linge ziet de uitzendingen als een kans om op een andere manier aandacht te geven aan 
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het belang en de voordelen van een IKC. De uitzendingen bieden ons bovendien een kans om op 

een vernieuwende wijze publiciteit te zoeken. Niet alleen door het programma zelf, maar ook 

in de communicatie in aanloop naar de uitzendingen. Bovendien kan De Linge al het 

beeldmateriaal na de uitzendingen gebruiken voor de eigen communicatie op bijvoorbeeld de 

website en/of social media. 

 

Uitzenddata 

Er zijn in totaal vier uitzendingen waaraan De Linge een bijdrage zal leveren: zondag 24 

januari, zaterdag 20 februari, zaterdag 12 maart en zaterdag 16 april. Het gaat om 

uitzendingen van RTL LifestyleXperience, die in het teken staan van thema’s als educatie, 

ontwikkeling en groei. De opnames starten in januari 2016. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 januari 2016. 


