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Infobrief nummer 8, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 11-01-2016 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 12-01-2016 

Potje 

 

Groep 8: 13.30 uur 

ondernemer voor 

de klas 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 13-01-2016 

Dansworkshop groep 

1/2 

 

IPB juf Christine en 

juf Simone afwezig. 

Invaller in groep 8, 

geen gym voor groep 

8! 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Jos Borgwal 

Do. 14-01-2016 

Dansworkshops 

groep 3 t/m 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 15-01-2016 

Groep 8 minilessen 

op het OBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Ma. 18-01-2016 

Uitslag jury 

Excellente 

scholen 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 19-01-2016 

Potje 

 

Fotoproject 

lichtschrijven 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 20-01-2016 

Dansworkshop groep 

1/2 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Jos Doornick 

Do. 21-01-2016 

Studiedag kinder 

EHBO 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 22-01-2016 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

 

JARIGEN 

10 januari    Lynn Pijl   Groep 8 

11 januari   Aniek Pietersen  Groep 3 

14 januari   Guusje ter Heurne  Groep 1/2B 

14 januari   Finn van Eldik   Groep 4 

15 januari   Lynn Derksen   Groep 4 

15 januari   Sytske Spiering  Groep 1/2A 

15 januari   Ruben Derksen  Groep 7 

16 januari   Pleun Schippers  Groep 1/2B 

18 januari   Danique Aalbers  Groep 8 

19 januari   Sverre van Aalst  Groep 5 

20 januari    Hugo Peters   Groep 1 

21 januari   Sil Klomp   Groep 3 

22 januari   Amy van Eck   Groep 1/2A 

22 januari   Alma de Leede  Groep 7 

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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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Hugo Peters en Lize Huiskes van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen 

jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op 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 

               

AUTO’S OP HET HOOG 

Het valt ons op dat er steeds vaker weer auto’s via Het Hoog naar de parkeerplaats gaan bij 

school. Uit veiligheidsoogpunt is Het Hoog enkele jaren gelden al gesloten voor verkeer van 

8.00 uur tot 16.00 uur. Het is niet toegestaan om daar te rijden. Het zou heel fijn zijn 

wanneer we hier weer met z’n allen goed op letten! Alvast bedankt! 

 

 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 december was € 57,71. Kaylee en Loïs dankjewel voor het tellen! Het 

opgehaalde 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! 

 

WEBSITE 

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

toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  

 

DALTON 

Deze keer, de laatste in de serie, kernwaarden van het daltononderwijs. Wat waren alle 

daltonkernwaarden ook al weer? Zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, 

effectiviteit & doelmatigheid, reflectie en borging. 

 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De 

taak die de kinderen daarbij gebruiken is de drager van de te leren vaardigheden en kennis. 

Deze taak is op maat gesneden voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig 

zijn. Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid als alle kinderen de kans krijgen zich 

optimaal te ontwikkelen. Dit doen wij door gebruik te maken van de zeven principes van 

handelingsgericht werken (HGW). 

1) De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, er wordt gedifferentieerd op 

instructieniveau, de leertijd en de uitdaging die een kind nodig heeft. 

2) Afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving; de groep, de 

leerkracht, de school en de ouders/verzorgers. 

3) De leerkracht doet ertoe. Hij stemt af op de verschillen tussen kinderen en maakt zo 

het onderwijs passend. 

4) Positieve aspecten zijn van groot belang. Niet alleen de positieve aspecten van het 

kind, maar ook dat van de leerkracht, de groep, de school en de ouders/verzorgers. Als 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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de leerkracht een negatief beeld heeft van een kind, dan ziet hij vaak alleen maar het 

negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag.  

5) Constructieve samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. 

6) Doelgericht werken. 

7) De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken 

gemaakt. 

 

Zowel in het daltononderwijs als bij HGW is de basishouding van de leerkracht heel 

belangrijk. Zijn visie, waarden en overtuiging geven richting aan het handelen. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, moet er effectief onderwijs worden 

gegeven. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. Hierbij zijn kindgesprekken heel 

belangrijk. Onder andere omdat de kinderen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig 

hebben, wat ze goed kunnen en wat anders moet. 

Wanneer een kind zijn eigen oplossing aandraagt, zal hij zich sneller inzetten voor zijn eigen 

idee dan voor een opgelegde maatregel. 

Dit sluit volledig aan bij de principes van het daltononderwijs en vind je in de praktijk terug 

bij ons op school.  

 

Wij willen uitgaan van de mogelijkheden van het kind en vanuit dat gegeven ieders talent 

benutten. Als leerkracht willen we ons opstellen als begeleider van het leerproces. Hierbij 

willen we de leerresultaten niet inzetten als kwaliteitsmeting achteraf, maar juist als 

uitgangspunt. Dit doen we door een schoolzelfevaluatie af te nemen, waarbij we kijken naar 

dwarsdoorsnedes van groepen maar ook een trendanalyse bekijken wat betreft cito scores.  

 

Het borgen van de zes kernwaarden van het daltononderwijs gebeurt door middel van een 

planmatige (zelf) evaluatie en visitatie.  

Door iedere teamvergadering dalton structureel op de agenda te plaatsen, afspraken te 

maken en deze te borgen in de daltonmap. 

De daltoncoördinator is mede verantwoordelijk voor de borging en de 

effectiviteit/doelmatigheid als geheel. 

 

Door de daltonvisie in de school te implementeren is de overtuiging aanwezig dat er aan de 

centrale opdracht van de school, “Een veilige, respectvolle, leerzame en uitdagende leef- en 

leeromgeving te bieden waarin ieder kind zich betrokken voelt en waarin op de behoeftes van 

kinderen wordt ingegaan”, wordt voldaan. 

 

STAGIAIRES STELLEN ZICH VOOR 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Petra van der Pol en ik loop tot het einde van het schooljaar stage bij juf Carla 

in groep 3. Ik ben 40 jaar en eerstejaars aan de PABO in Nijmegen. Zelf heb ik twee kinderen 

van 6 en 8 jaar. Ik hoop heel veel van de kinderen en juffen en meesters te kunnen leren. 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Annelin de Bijl en ik loop op dit moment stage in groep 3 bij juf Simone. Dit zal duren 

tot de maand februari. Daarna ga ik stage lopen in groep 6 bij meester Paul. Ik ben 17 jaar 

oud en zit in het eerste jaar op de HAN PABO in Nijmegen. Ik vind dat de Borgwal een erg 

leuke en interessante basisschool is en ik heb elke dag plezier in deze stage door de 
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opgewekte kinderen en gezellige docenten. Ik kan dus in ieder geval zeggen dat mijn eerste 

stage een positieve is! 

 

SCHOOLREIS DE BORGWAL GROEPEN 1 T/M 7 

Doordat onze schoolreis locatie op dinsdag 17 mei al vol was, hebben we besloten uit te wijken 

naar donderdag 19 mei. Uiteraard kan dit de pret niet drukken, maar wel handig om vast in 

de agenda noteren! 

 

VOETBAL 

Jonger Oranje, 
De droom van iedere voetballer! 

 
 

NEC/FC Oss en Jonger Oranje 

zoeken  

voetbaltalent in regio 

Oosterhout  

 
Vrijdag 26 februari 2016, in de krokusvakantie, zal organisator SportsGen 

sportmarketing met medewerking van de scouts van NEC/FC Oss tijdens de Jonger 

Oranje Talentendag op zoek gaan naar voetbaltalent in de regio Oosterhout. Locatie 

van deze plezierige voetbaldag is het complex van OSC in Oosterhout. 

 

Lekker voetballen, nieuwe vriendjes maken en een onvergetelijke voetbaldag onder het oog 

van scouts van profclubs beleven. Dat zijn de ingrediënten waar jongens en meisjes – geboren 

tussen 2004 en 2010 – van zullen smullen tijdens de Jonger Oranje Talentendag bij OSC. 

 

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt er een 4 tegen 4 toernooi gespeeld en is er voor 

de keepers een speciale clinic. Alle jongens en meisjes krijgen de kans om hun droom te 

verwezenlijken: een stage bij NEC/FC Oss en/of een plek in het Jonger Oranje (regio)team. 

De scouts van NEC/FC Oss selecteren tijdens de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers 

voor de drie regioteams ‘Oosterhout’ in de leeftijdscategorieën Onder 9 jaar, Onder 11 en 

Onder 13. Zij gaan meedoen aan de grote Jonger Oranje Finals aan het einde van het seizoen 

in Wormerveer. Daar worden drie Jonger Oranje teams geselecteerd door alle meewerkende 

profclubs. Jonger Oranje is het talententeam dat een seizoen lang tegen profclubs speelt en 

deelneemt aan internationale toernooien. De ultieme kans om gescout te worden! 
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De ervaring leert dat alle deelnemers een fantastische en leerzame voetbaldag met vooral heel 

veel plezier beleven. In het verleden hebben meer dan 100 kinderen via Jonger Oranje de 

overstap gemaakt naar een profclub. Zij zijn allemaal een stap dichter bij het verwezenlijken 

van hun droom.  

 

Meer informatie: 

 

Joey Koetsier; j.koetsier@sportsgen.nl   

 

BASKETBALTOERNOOI BATOUWE 

In de kerstvakantie hebben 3 teams van De Borgwal meegedaan aan het basketbaltoernooi 

van Batouwe. Het team van groep 5/6 heeft een hele mooie 2e plaats behaald! Super! Het 

team uit groep 8 is 3e geworden! Gefeliciteerd! Beide teams hebben een mooie beker 

gekregen. Het team uit groep 7 is uiteindelijk 6e geworden. Alle spelers zijn voorzien van een 

medaille. Davy Roelofsen uit groep 7 heeft tijdens de individuele wedstrijd vrije worpen 

nemen de eerste plaats behaald. Hiermee heeft hij een hele mooie basketbal gewonnen! Gaaf! 

 

Alle deelnemers zijn uitgenodigd door Batouwe om op 16 januari 2016 te komen kijken naar de 

eredivisie wedstrijd van Lekdetec.nl Batouwe dames 1 tegen CTO. Zij hebben hiervoor 

vrijkaarten gekregen. Deze zijn op school. De wedstrijd wordt gespeeld om 20.15 uur in De 

Schaapskooi. Heb je meegespeeld met het toernooi en wil je mee naar deze wedstrijd, geef je 

op bij je juf of meester! 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op woensdag 20 januari 2016. 

mailto:j.koetsier@sportsgen.nl

