
Infobrief schooljaar 2016-2017 1 

  

Infobrief nummer 4, 2016-2017 
AGENDA… 

HERFSTVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 30 OKTOBER 
Ma. 31-10-2016 

Juf Simone 

afwezig, juf  

Carla E in groep 3  

 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

Jos Borgwal 

Di. 01-11-2016 

Potje 

 

Blazersbende groep 

6/7 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 02-11-2016 

Juf Simone afwezig 

 

Groep 8 op de fiets 

naar Mea Vota 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 03-11-2016 

Groep 1/2B bezoekt 

De Lingehof, de 

gymles vervalt voor 

1/2B 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 04-11-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Ma. 07-11-2016 

Juf Simone 

afwezig juf Carla 

E in groep 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Di. 08-11-2016 

Potje 

 

14.15 uur 

leerlingenraad 

 

Blazersbende groep  

6/7 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 09-11-2016 

Groep 1/2A en 1/2B 

Egelpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 10-11-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Groep 5 bezoekt De 

Lingehof 

 

Nationaal 

schoolontbijt (alle 

leerlingen ontbijten 

op school!!) 

 

Jos Borgwal 

Vr. 11-11-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Marit Elbers van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

22 oktober   Rosa Spruit    Groep 3 

25 oktober   Pjotr Steemers  Groep 4 

26 oktober   Daan Degen   Groep 5 

28 oktober   Famke Knorth  Groep 6 

29 oktober   Kaiden van het Hullenaar Groep 4 

1 november   Sarai Derksen  Groep 5 

1 november   Lisa Gerritzen  Groep 8 

1 november   Jesse Pietersen  Groep8 

3 november   Lars Schaeffer  Groep 1/2B 

4 november   Rune Bakker   Groep 5 

8 november   Evi van der Reest  Groep 1/2A 

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 

 

 

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! 

 

 

 BEZOEK AAN HET DIJKMAGAZIJN GROEPEN 1-2 

De groepen 1/2A en B gaan op woensdag 9 november naar het Dijkmagazijn om het “Egelpad” 

te lopen. De klassenouders regelen het vervoer. De kinderen mogen die ochtend gewoon naar 

school gebracht worden. Denkt u bij slecht weer aan regenkleding en laarzen??  

Groep 1/2A gaat van 09.30 tot 10.30 uur en groep 1-2B van 10.45 tot 11.45 uur. De kinderen 

komen naar afloop gewoon weer naar school.  

 

 

INFOAVOND MOTORISCHE SCREENING GROEP 2  

Op dinsdag 22 november a.s. om 19.30 uur is er een informatieavond voor de ouders van de 

groep 2 leerlingen over de motorische screening. Vooral de pengreep en de juiste 

schrijfhouding komen tijdens deze avond aan de orde, zodat u er ook thuis aandacht aan kunt 

besteden. U krijgt hiervoor nog een aparte uitnodiging. Noteer deze datum en de tijd alvast 

in uw agenda.  

 

 

 GROEP 8 OP BEZOEK NAAR MEA VOTA IN HUISSEN 
Groep 8 gaat woensdag 2 november op bezoek bij Mea Vota in Huissen. Wij gaan hier op de 

fiets heen. Gym komt deze dag te vervallen voor groep 8. 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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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. 

 

SCHOENENDOOSACTIE REMINDER 

In de vorige infobrief is aandacht besteed aan de actie Schoenendoos. Er zijn inmiddels 5 

schoenendozen gevuld. De herfstvakantie staat nu voor de deur en misschien vind je het dan 

wel leuk om zelf of samen met anderen een schoenendoos te maken waarmee we heel veel 

kinderen blij hopen te maken. Kinderen die niet zomaar schoolspulletjes hebben, speelgoed, of 

zeep om zich mee te wassen...In de folder die je al eerder meekreeg en in het artikeltje in de 

vorige info staat precies hoe je zo'n schoenendoos maakt, wat erin mag en hoe je die op 

school inlevert. Help je mee om kinderen ver weg blij te maken met een schoenendoos vol 

leuke en handige dingen? Dat zou super zijn! De eerste schoenendozen staan al op de kasten 

in de nis van groep 8! 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZmS5yZjl_c  Met deze link opent u een filmpje over de 

schoenendoosactie! 
  

Verder is er ook nog een leuk schoenendooslied wat te beluisteren is op 

http://www.youtube.com/watch?v=U26hI06HJ50  

Inleveren kan tot en met vrijdag 4 november a.s. 15.30 uur in de nis van groep 8! 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZmS5yZjl_c
http://www.youtube.com/watch?v=U26hI06HJ50
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DE KNOP OM 

Wauw! Wat een dag was het donderdag 13 oktober! De groepen 6, 7 en 8 zijn samen met een 

heleboel juffen, meesters, ouders en mensen van Lingewaard Energie aanwezig geweest bij de 

aftrap van het energiebesparingsproject ‘De knop om’ in Diergaarde Blijdorp.  

Ook burgemeester Marianne Schuurmans was mee naar Rotterdam om de leerlingen te 

steunen. Daar troffen ze Prinses Laurentien en Jamai Lohman, overhandigen een cheque en 

zongen het douchelied.  

Op uitnodiging van Lingewaard Energie en Waterspaarders zijn drie groepen van de 

bovenbouw op 13 oktober naar de Nationale Waterspaarders Dag in Rotterdam gegaan. De 

leerlingen van De Borgwal overhandigden een belofte aan prinses Laurentien van Oranje. 

Hiermee beloven ze de prinses om zelf korter te douchen maar ook hun omgeving daarin te 

motiveren… Hiermee leveren we vanuit Lingewaard een bijdrage aan de nationale deal van 5 

miljard liter warm water besparen in het komende jaar. Ook het Jeugdjournaal was aanwezig 

bij de aftrap. Kijk het Jeugdjournaal met interviews van leerlingen van De Borgwal hier terug. 

 

 

 

 

 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 maanden juli en augustus was 

€ 43,62. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

OPENING THEATERKERK 

In de herfstvakantie wordt de theaterkerk in Bemmel geopend. In het openingsweekend 

staan er ook allerlei activiteiten gepland voor kinderen. Voor het hele programma kijk op 

www.theaterkerkbemmel.nl Alle leerlingen hebben op school een kleurplaat gekregen. Deze 

kunnen zij zelf kleuren en inleveren bij de Jumbo en de Albert Heijn in Bemmel.  

 

 

 

http://lingewaardenergie.nl/nieuws/168-lingewaard-energie-start-energiebesparingsproject-op-basisschool-de-borgwal
http://www.delinge.nl/borgwal-waterspaarders/www.waterspaardersdeal.nl
http://jeugdjournaal.nl/uitzending/19369-avondjournaal.html
http://www.theaterkerkbemmel.nl/
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OUDERRAAD DE BORGWAL 

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken aan de gang. Via de infobrief zal de 

ouderraad u regelmatig op de hoogte houden van de verschillende activiteiten waarbij zij 

ondersteuning verlenen. Om u een indruk te geven: de viering van Sinterklaas, de organisatie 

van de Kerstviering, carnaval, de Paasactiviteit, de schoolfotograaf en de feestweek. 

De ouderraad is niet alleen actief bij het organiseren van en het meehelpen bij activiteiten, 

zij verzorgt ook het innen (en uitgeven) van de ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld 

voor het dekken van extra kosten die gemaakt worden bij bovengenoemde activiteiten. Voor 

alle duidelijkheid: het schoolreisje en het kamp vallen hier niet onder. 

Voor het bekostigen van deze extraatjes willen wij U vriendelijk vragen de brief uit de 

bijlage (ook zullen de leerlingen deze brief op papier mee naar huis krijgen) goed door te 

nemen en de ouderbijdrage over te maken. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

OR De Borgwal  

 

FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 

De eerste periode van schooljaar 2016-2017 zit er 

alweer op! Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie 

en hopen jullie maandag 31 oktober allemaal weer te 

zien!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGEN 

- Kleurplaat opening Theaterkerk Bemmel 

- Brief ouderraad Borgwal met betrekking tot de ouderbijdrage en bijdrage schoolreis 
 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 10 november 2016 
 


