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Infobrief nummer 9, 2015-2016 
AGENDA… 

Ma. 25-01-2016 

Inloop 

 

MR 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Di. 26-01-2016 

Potje 

 

Meester Thijs 

ADV, invaller in 

groep 7 

 

Leerlingenraads-

vergadering 

 

Jos Borgwal 

Wo. 27-01-2016 

Voorleesontbijt 

groep 1/2 

(8.30u-9.00u) 

 

Speelgoedverhaal 

voor groep 7 en 8. 

Groep 8 gaat niet 

gymmen! 

 

Jos Borgwal 

Do. 28-01-2016 

Creatief 

 

Dansen groep 3 t/m 

8 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Vr. 29-01-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Ma. 01-02-2016 

Uitreiking 

predicaat 

Excellente 

scholen 

 

Invaller in groep 8 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 02-02-2016 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Doornick 

Wo. 03-02-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Do. 04-02-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Gr. 3 naar Lingehof 

voor 

carnavalsmodeshow 

 

Dansen groep 3 t/m 

8 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding 

Vr. 05-02-2016 

Carnavalsviering, 

12.00 uur vakantie 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

opleiding 

 

JARIGEN 

23 januari   Annabel Hendriks  Groep 5 

29 januari    Nina Klomp   Groep 5 

29 januari    Luuk Vos   Groep 6 

29 januari   Lize Huiskes   Groep 1 

29 januari   Juf Rozemin   Groep 1/2 

1 februari    Dinand Feenstra  Groep 4 

1 februari   Aimee Geurtz   Groep 1/2B 

2 februari   Lisette Houx   Groep 8 

2 februari   Finn Peters   Groep 3 

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 
        
 

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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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 maandag 25 

januari 2016. 

 

WE DIT IT AGAIN!!!! 

Wat een feest op De Borgwal afgelopen maandag!! 

 

In de grote hal en in het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten, hebben we 

maandagochtend een grote gele doos geopend. Een doos ontvangen vanuit het ministerie en via 

een koerier afgeleverd op school. In deze doos.......de definitieve rapportage omtrent het 

predicaat Excellente Scholen 2015-2017. 

 

Maandag 18 januari ontvingen in z’n totaliteit 130 scholen het predicaat Excellente School. 

Van deze 130 scholen 44 scholen uit het primair onderwijs (vijf scholen uit Gelderland). Trots 

zijn wij u te melden dat na vorig jaar, wij ook dit jaar het predicaat hebben ontvangen! Een 

hele mooie bevestiging van de kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen en ouders, jullie 

natuurlijk ook van harte gefeliciteerd!! 

 

Met hulp van Kaylee (oudste leerling Borgwal) en Hugo (jongste leerling Borgwal) hebben we 

de grote doos geopend en kwam de mooie vlag met ‘Excellente School 2015-2017’ 

tevoorschijn!! En toen…………één groot feest!! Ook wethouder Witjes en directeurbestuurder 

Theo Pruyn kwamen ons feliciteren. 

 

Voor leuke foto's en een filmpje van deze onthulling verwijzen wij u graag naar onze website. 

  

Vanzelfsprekend willen wij dit heugelijke feit met z'n allen vieren. Dat maakt dat alle 

leerlingen en ouders binnenkort een uitnodiging zullen ontvangen voor een feestelijke avond. 

Meer informatie volgt spoedig. 

 

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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OOK VOETBALTEAM DE BORGWAL VALT IN DE PRIJZEN 

Na het feest van afgelopen maandag, kon er woensdagmiddag weer feest worden gevierd. Het 

voetbalteam van De Borgwal had namelijk het Streetsoccer toernooi van Lingewaard 

gewonnen. Wat een TOP prestatie. 

 

Nova, Elise, Bjorn, Jon, Lars, Ruben en Loek, maar natuurlijk ook coach Olwen en supporters, 

van harte gefeliciteerd!! Voor foto’s zie onze website!! 

 

STUDIEDAG KINDER EHBO 

Terwijl de leerlingen gisteren een dagje vrij waren, is er door de juffen en meesters van De 

Borgwal hard gewerkt. Thema van vandaag: Kinder EHBO. 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker wanneer het kinderen betreft. Dat maakt dan ook 

dat wij het als school belangrijk vinden kennis van zaken te hebben wat betreft Kinder EHBO. 

Binnen het onderwijs is het wettelijk verplicht BHV'ers (bedrijf hulpverleners) op school te 

hebben. De ervaring leert echter dat een BHV cursus niet gericht is op Kinder EHBO. Omdat 

wij op school hele dagen met kinderen werken, vinden wij het belangrijk te weten wat te doen 

mocht er iets gebeuren. Dat maakt dat wij gisteren met het hele team, aangevuld met 

Marielle Arends (coördinator TSO) en onder leiding van Conny Verkerk van Medicover hard 

aan de slag zijn gegaan.  

 

Als leerkracht ben je vaak in de buurt van kinderen en dan wil je toch eerste hulp kunnen 

verlenen als er een ongeluk(je) is gebeurd. Natuurlijk weten wij hoe je een pleister moet 

plakken, maar wat te doen bij een vervelende botbreuk, verstikking, bewusteloosheid, of een 

hartstilstand. Wat doe je dan?? 

 

Het is een prettig idee om na deze studiedag als school te weten wat te doen als er iets 

ernstigs gebeurt. Behalve het plakken van een pleister, weten wij nu ook te handelen wanneer 

een leerling bijvoorbeeld iets in de keel vast heeft zitten, hebben we op poppen leren 

reanimeren en weten wij ook op een goede en duidelijke manier 112 te bellen.  

 

Voor ons, maar hopelijk ook voor u, een geruststellende gedachte!!  
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VOORLEESONTBIJT GROEP 1/2  

Op 27 januari start de Nationale Voorleesweek met een Voorleesontbijt.  

Denkt u er nog even aan dat de kinderen van groep 1-2 deze dag hun ontbijt meenemen en in 

hun pyjama / badjas naar school mogen komen?  

 

REGEN EN DE GYM 

Even weer opfrissen! Zoals eerdere schooljaren al gemeld wordt er op woensdagochtend 

besloten of er gegymd gaat worden of niet. In principe gaan alle gymlessen door. Mocht het 

weer dusdanig slecht zijn dan wordt er voor 8.00 uur besloten of de gymles van de groepen 

3/4/5 doorgaat of niet. Buienradar wordt hiervoor geraadpleegd. Een beetje motregen is niet 

erg, maar bij harde regen gaan de gymleerkrachten in overleg. De leerlingen moeten met 

natte kleren ook nog in de klas zitten na de gym. Dit maakt dat er soms wordt besloten de 

gymles te skippen. Voor 8.00 uur wordt dit op de website gecommuniceerd en de belbomen van 

de klassen worden in werking gezet. Om half 11 wordt besloten of de groepen 6/7/8 gaan 

gymmen. Mocht u nog vragen hebben, wij horen het graag! 

 

PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Regelmatig besteden wij in infobrieven aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn wordt gepest, dat zal 

ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit te 

onderkennen en hierop actie te ondernemen. Kinderen, leerkrachten en ouders! Mocht u 

dingen horen of zien, meld het ons: borgwal@delinge.nl  Zo kunnen we er samen voor zorgen  

dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

 

UITREIKING EXCELLENTE SCHOLEN 

Maandag 1 februari gaan meester Jos, juf Margriet en juf Christine naar Amersfoort om 

aanwezig te zijn bij de uitreiking van de predicaten excellente scholen. Evenals vorig jaar is 

deze uitreiking live te volgen. Dit kan via www.excellentescholen.nl. 

 

CARNAVAL 

Op vrijdag 5 februari vieren wij carnaval op De Borgwal. De dag begint gewoon om 8.30 uur.  

Ook groep 1 is van harte welkom! Afhankelijk van de komst van de Piejassen maken wij het 

programma voor deze dag. In de optocht mogen de ouders van groep 1 mee lopen. Meer 

informatie volgt nog in een aparte brief. Om 12 uur zal voor alle kinderen de vakantie 

beginnen. 

mailto:borgwal@delinge.nl
http://www.excellentescholen.nl/
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DALTON 

HET PLANBORD EN REGISTRATIEBORD IN DE KLEUTERGROEP   
 

Het planbord in de kleutergroep is een bord waarop de opdrachten van de komende week 

staan. De leerkracht hangt aan het begin van de week activiteiten kaartjes op het planbord en 

geeft aan welke van deze activiteiten verplicht zijn, deze verplichte activiteiten hangen op 

het maanbord. Als de kinderen ’s ochtends binnen komen, dan plannen ze zelf welke activiteit 

ze die dag gaan doen. Door hun naamkaartje onder deze activiteit te hangen, schrijven ze zich 

in voor deze activiteit. Het planbord is een middel om de dag-/weektaak op een eenvoudige 

manier in beeld te brengen. 
 

                                                                                    
 

 

Op het registratiebord laat een kind zien welke activiteiten het deze week allemaal al heeft 

gedaan. Op het registratiebord registreert een kind namelijk door een magneet in de 

dagkleur wat hij/zij die dag gedaan heeft. Het kind mag alleen een magneet ophangen bij de 

betreffende activiteit als hij/zij deze naar behoren heeft uitgevoerd. De leerkracht bepaalt 

per kind welke kwaliteiten er verwacht mogen worden. 
 

Door te werken met een plan-/ en registratiebord, willen we kinderen op een speelse manier 

leren plannen, registreren en evalueren. Dit alles wordt verder uitgebreid in de groepen 3 t/m 

8. 

 

DE BORGWAL OP FACEBOOK 

De Borgwal is tegenwoordig ook te vinden op FaceBook. Zoek DALTONBASISSCHOOL DE 

BORGWAL. Wij werken de site wekelijks bij! Ondanks deze ontwikkeling zal onze website 

leidend blijven als het gaat om de communicatie vanuit school.  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 4 februari 2016. 
 


