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Infobrief nummer 3, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 10-10-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 11-10-2016 

Potje 

 

Groep 1/2 

voorstelling bieb 

09.00 uur 

 

Groep 3 en 4 

voorstelling bieb 

11.00 uur 

 

Groep 6 en 7 

blazersbende 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 12-10-2016 

Geen gym voor de 

groepen 6/7/8! Kick 

Off: DE KNOP OM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 13-10-2016 

Creatief 

Groep 5: 

A.u.b. foto van 

jezelf meenemen. 

 

DE KNOP OM 

UITJE NAAR 

BLIJDORP 

ROTTERDAM 

GROEP 6/7/8 

 

 

Jos Borgwal (mee 

met de groepen 

6/7/8) 

Vr. 14-10-2016 

Juf Karen in groep 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Ma. 17-10-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Di. 18-10-2016 

Potje 

 

Groep 6 en 7 

blazersbende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 19-10-2016 

Juf Simone afwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 20-10-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Groep 8 naar De 

Lingehof 

 

Juf Carla B 

afwezig, invaller in 

groep 4. 

 

Maandviering, 14.00 

uur, ouders welkom 

 

Juf Christine 

afwezig, juf Karen 

in groep 8 

 

Jos Borgwal 

Vr. 21-10-2017 

Juf Carla B 

afwezig, invaller in 

groep 4. 

 

Groep Christine 

afwezig, juf Karen 

in groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

 

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 

8 oktober   Loïs van Houtert  Groep 8 

9 oktober   Yindee Hendriks  Groep 6 

9 oktober   Elia Ririhena   Groep 8 

12 oktober   Meester Paul   Groep 6 

13 oktober   Ruben Leenders  Groep 3 

13 oktober    Yara Pijl   Groep 4 

14 oktober   Matteo van Ooijen  Groep 1/2B 

17 oktober   Yorrit Steemers  Groep 8 

18 oktober   Tijmen Derksen  Groep 7 

19 oktober   Tristan Sijnja  Groep 5 

21 oktober   Coen Derks   Groep 4 

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

 

BABYNIEUWS 

Floris uit groep 1/2A is de grote trotse broer geworden van zijn zusje Tess! Familie Reijnen: 

GEFELICITEERD! 

 

HONDENPOEP 

Wij ervaren weer erg veel overlast van de hondenpoep rondom de school. Heel erg vies en 

ontzettend vervelend! Wij zijn hierover weer in gesprek met de gemeente. Wijs uw kinderen 

erop dat zij gebruik maken van de wandelpaden en niet van de grasvelden! 

 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE BORGWAL 

In eerdere infobrieven hebben wij al vermeld dat de politie weer controleert op het correct 

parkeren in de parkeervakken rondom de scholen. Dit allemaal voor de veiligheid van onze 

leerlingen die naar school komen. Het gebeurt nog regelmatig dat er fietsers op de 

wandelpaadjes bij de vijver fietsen. Dit veroorzaakt een onveilige situatie voor de mensen die 

gebruik maken van de wandelpaden. Het zou heel fijn zijn wanneer we met z’n allen weer even 

scherp zijn op het verkeer rondom school. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

SJORS SPORTIEF EN CREATIEF 

Vanaf woensdag 12 oktober start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. 

Het hele schooljaar kunnen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit hun eigen 

gemeente of uit de regio. De boekjes worden op 10 en 11 oktober uitgedeeld op alle scholen en 

vanaf 12 oktober kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om kennis te maken 

met het aanbod van Lingewaard. Nieuw is dit jaar dat Sjors er al is voor de kinderen van 

groep 1! In het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een 

tijdje voordat de cursus begint, schrijf kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen 

het boekje! Het boekje is het hele schooljaar geldig! En we hopen dat er veel kinderen 

gebruik maken van dit project! 

 

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 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

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. 

 

WEBSITE 

Onze website is helemaal vernieuwd! Heeft u dit al gezien? Wij zijn nog volop bezig onze 

website weer helemaal te vullen. Maar, neem al eens een kijkje! Er zijn weer veel nieuwe 

dingen toegevoegd. Check: www.borgwal.nl  Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, 

Daltonbasisschool De Borgwal, wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes. Een kijkje absoluut 

waard! 

 

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 13 oktober 

2016. 

http://www.borgwal.nl/
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GROEP 3-4 VOORSTELLING BIEB “BIJ OMA PINDA” 

Dinsdag 11 oktober gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar een voorstelling in de bibliotheek 

in Bemmel. De leerkrachten zullen hier met de kinderen naartoe lopen. Aangezien de 

voorstelling tot 11.45 uur duurt, redden we het niet om terug naar school te lopen. De 

kinderen mogen dan ook tussen 11.45 uur en 12.00 uur worden opgehaald bij de bieb. De 

kinderen die overblijven lopen met de leerkracht mee terug naar school. 

 

GROEP 1-2 A EN B VOORSTELLING BIEB “BIJ OMA PINDA” 

Op dinsdag 11 oktober gaan de kleuters naar de bieb om een voorstelling bij te wonen. Uw kind 

wordt om 8.45 uur bij de bieb verwacht. De leerkrachten zullen de kinderen daar ontvangen. 

Na afloop lopen we (kinderen, leerkrachten en hulpouders) gezamenlijk terug naar school.  

 

 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. Alle leerlingen zijn vrij 

om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland 

kind Pascaline uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand september was 

€51,26 DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

 DE KNOP OM 
De Borgwal gaat meedoen met het energiebesparingsproject DE KNOP OM!  

 

De knop om is een energiebesparingsproject van Lingewaard Energie waaraan alle 

basisscholen in Lingewaard meedoen. Een onderdeel hiervan is het programma van 

Waterspaarders te doorlopen voor de groepen 6, 7 en 8 met de boodschap dat korter 

douchen (5 minuten is genoeg) een grote impact heeft op ons milieu.  

Dit jaar heeft Waterspaarders ‘De deal van 5 miljard’ (liter warm water besparen) gesloten 

om de boodschap van korter douchen “van de daken te schreeuwen”. Scholen kunnen hieraan 

meedoen door een convenant te tekenen en te beloven mee te helpen om alle kinderen, 

broertjes, zusjes en ouders water te laten besparen.  

 

Nu kregen wij als De Borgwal de kans/mogelijkheid om op 13 oktober aanstaande, tijdens De 

Nationale Waterspaardersdag, met de leerlingen van groep 6, 7 en 8 met de bus naar 

Diergaarde Blijdorp te gaan. Hier gaan onze leerlingen samen met Jamai Lohman en 150 

andere basisschoolkinderen het ‘douchelied’ zingen en poging doen een wereldrecord te 

vestigen. Daarna zullen wij met De Borgwal het ondertekende convenant aanbieden aan 

prinses Laurentien. Na de lunch kunnen alle kinderen vrij gebruik maken van de dierentuin.   

 

Op 12 oktober komen Danielle van Berge Henegouwen en Robert Sonderen (allebei van 

Lingewaard Energie) de leerlingen van groep 6, 7 en 8 over alle activiteiten vertellen. De gym 

zal deze dag voor de groepen 6/7/8 komen te vervallen. 

 

Na de herfstvakantie zal het waterspaardersproject op De Borgwal groots worden geopend 

voor alle klassen. De groepen 6/7/8 krijgen in de periode tot de kerstvakantie gastlessen van 

De knop om. Hiermee gaan zij in de klassen aan de slag. Ook gaan zij gastlessen verzorgen 

voor de andere groepen. Meer informatie over dit project volgt in de volgende infobrief. 
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 SPONSOR BEDANKT! 
Zoals ieder jaar genieten we in de laatste schoolweek enorm van de festiviteiten die worden 

georganiseerd zoals de sportdag, een speurtocht en nog veel meer.  

Op donderdag is het bijna een traditie geworden dat er mooie springkussens staan. Afgelopen 

schooljaar heeft de firma Gigapret uit Bemmel ons dit cadeau gedaan.  

Namens iedereen SUPER BEDANKT. 

 

ACTIE SCHOENENDOOS 
 

Wat houdt de actie Schoenendoos in? 

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk 

een schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met 

schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Met een schoenendoos laten we aan kinderen in weeshuizen, 

vluchtelingenkampen en sloppenwijken zien, dat we aan hen hebben gedacht. Doe 

daarom mee en maak andere kinderen blij met een gevulde schoenendoos, die een 

schatkist is voor die ander! 

Wat kan er in de Schoenendoos? 

De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: 

schoolspulletjes, zoals schriften, pennen, gum en potloden. Verder 

verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo, een tandenborstel, tandpasta of een kam. 

Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken , zoals een knuffel, een bal, een pop of 

autootje. Wat er niet in mag is geld, snoep/etenswaren en oorlogs-/vechtspeelgoed.  

Hoe pak je het aan? 

1.  Zoek een schoenendoos: neem een normaal formaat schoenendoos, geen 

laarzendoos. Zo krijgen alle kinderen ongeveer een zelfde formaat cadeau! 

2.  Laat ook de doos eruit zien als cadeautje en versier de doos. Dat kun je doen 

met verf, leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de 

doos niet dicht, want voordat zij vervoerd worden, vindt er 

nog een controle plaats i.v.m. niet toegestane spullen. 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, verzorging en 

spelen. 

4. Afronden Jouw schoenendoos gaat op reis naar een kind in 

een ver land. Dat kost vijf euro per doos aan kosten voor 

transport. De protestantse kerk in Bemmel doet mee aan deze actie en wil daarom de 

helft van de verzendkosten voor alle deelnemers betalen, dus doe – als dat kan -  € 

2,50 in een envelop. Plak de envelop dicht en lever deze in samen met je schoenendoos 

in op school. De dozen worden verzameld op de trap! De laatste dag dat je in kunt 

leveren op school is vrijdag 4 november a.s. tot 15.30 uur. 

Daarna kun je de schoenendoos ook inleveren tijdens een feestelijke dienst op zondag 

6 november 2016 om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan het Oude Kerkhof te 

Bemmel! 

Voor vragen: Ingrid Weideveld (intoweideveld@hotmail.com)      
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 JUMBO ACTIE SPAREN VOOR JE SCHOOL 
Tot en met 11 oktober krijgt u nog schoolpunten bij aankoop van uw boodschappen bij Jumbo. 

Tot en met 25 oktober kunt u deze punten nog activeren. Helpt u ons bij onze eindsprint? 

 

SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP GROEP 5 T/M 8 
Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente 

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het 

kampioenschap deelnemen: 

 

-woensdagmiddag 2 november 2016 voorronden viertallen 

-woensdagmiddag 9 november 2016 finale viertallen 

-woensdagmiddag 16 november 2016 persoonlijk schooldamkampioenschap 

 

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur 

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is 

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten 

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. U dient zelf uw kind bij De Bongerd op te halen als uw 

kind geen toestemming heeft om vanaf De Bongerd alleen naar huis te fietsen. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan fietst uw kind om 12:15 uur met de leerkracht mee terug naar De Borgwal. 

 

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen kunnen, via de mail of 

briefje met handtekening van ouders, bij de groepsleerkracht worden opgegeven. De 

leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 5/6 en één van groep 

7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de damgroep worden geplaatst.  

 

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit 

bij de aanmelding van uw kind aan de groepsleerkracht wordt doorgegeven.  

 

Leerlingen kunnen tot woensdag 19 oktober worden opgegeven. 

Deelnemende leerlingen ontvangen voor de herfstvakantie een brief met verdere informatie. 

 

 DOEKOE ACTIE COOP BEMMEL! 
Bij COOP Bemmel ontvang je vanaf vandaag tot en met zondag 13 november 2016 weer gratis 

DOEKOE-munten. Deze actie is een samenwerking van COOP, Arla, Unilever en de Johan 

Cruijff Foundation om een gezonde levensstijl te stimuleren bij kinderen. En raad eens? WIJ 

DOEN MEE! Dus schenk jouw DOEKOE aan onze school waardoor wij kunnen sparen voor 

buitenspeelmateriaal. Meer weten over deze actie? www.coop.nl/doekoe #jump4doekoe 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 20 oktober 2016 
   


