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

Infobrief nummer 5, 2016-2017
AGENDA…
Ma. 14-11-2016
Lootjes trekken
groep 5 t/m 8

Di. 15-11-2016
Potje

Wo. 16-11-2016
Screening logopedie
groep 2

Blazersbende groep
6 en 7
Screening
logopedie groep 2

Do. 17-11-2016
Creatief
Inloop

Screening
logopedie groep 2
Groep 8 bezoekt
Bakker Hydraulic

Jos Borgwal
Ma. 21-11-2016
MR
Inloop

Jos Drieluik
Di. 22-11-2016
Potje

Jos afwezig
Wo. 23-11-2016
Juf Simone afwezig,
daltonbijeenkomst
Blazersbende groep Deventer
6 en 7

Jos Borgwal
Do. 24-11-2016
Nieuwe infobrief
komt uit

Vr. 18-11-2016
Kick-off Project
‘De knop om’ op
De Borgwal!
Continurooster
ALLE GROEPEN!
Tot 14.00 uur en
lunchpakket mee!
Groep 1 vanaf
12.15 uur van
harte welkom!

Jos Borgwal
Vr. 25-11-2017

Groep 3 op bezoek
bij De Lingehof

Schoen zetten,
groep 1 t/m 8
19.30 uur groep 2:
infoavond
ontwikkeling fijne
motoriek
Jos Drieluik

Jos Drieluik

Jos Borgwal

Jos Borgwal

Jos Drieluik

NIEUWE LEERLINGEN
Wij willen Daan en Femke Halma 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
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JARIGEN
12 november
Marius van Veggel
Groep 8
18 november
Brian Creemers
Groep 1/2A
18 november
Dino Sibonjic
Groep 8
20 november
Rick Maters
Groep 6
We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke
verjaardag toewensen!
KONINKLIJK BEZOEK TIJDENS DE KICK-OFF SCHOOLPROJECT ‘DE KNOP OM’
Voor de herfstvakantie zijn de groepen 6, 7 en 8 naar Blijdorp geweest om Prinses Laurentien
namens alle basisscholen uit De Lingewaard een belofte te overhandigen over onze deelname
aan ‘De deal van 5 miljard warm water besparen’. Dit tijdens de Nationale Waterspaarders
dag. Voordat wij school breed met dit project zullen starten, willen wij met een grote
Kick-off het project op De Borgwal openen. Wij zijn ontzettend blij en trots dat er hoog
bezoek zal zijn bij deze opening: Prinses Laurentien! Omdat wij afhankelijk waren van haar
agenda, staat de kick-off nu gepland op vrijdagmiddag 18 november! Dit bezoek vinden wij zo
bijzonder dat wij het project graag met de hele school (alle leerlingen, geen ouders) willen
starten. Dit betekent dat wij vrijdag 18 november een continurooster tot 14.00 uur
hanteren voor de groepen 2 t/m 8. Groep 1 willen wij deze dag graag uitnodigen om
12.15 uur, zodat zij ook bij deze opening aanwezig kunnen zijn. Zij zullen dan ook om
14.00 uur uit zijn. Wij begrijpen dat dit misschien organisatorisch wat vraagt, maar vragen
u om begrip gezien deze bijzondere situatie.
STAGIAIRES OP DE BORGWAL
In diverse klassen zijn stagiaires aan het werk. Hieronder een overzicht:
Groep
1/2A
1/2B
3
4
5
6
7
8

Stagiair/stagiaire
Juf Naomi
Meester Jordi
Meester Gijs
Meester Birhanu
Meester Bram
Juf Sanne
Meester Yannick
Juf Judrid
Juf Lisa
Meester Remco
Juf Hilde
Juf Henriëtte

Welke dag(en)?
Maandag en dinsdag
Maandag en dinsdag
Maandag en dinsdag
Maandag en dinsdag
Maandag en dinsdag
Maandag t/m woensdag
Maandag en dinsdag
Donderdag en vrijdag
Donderdag
Maandag en dinsdag
Maandag
Maandag

Periode
t/m juni 2017
t/m januari 2017
t/m januari 2017
t/m juni 2017
t/m juni 2017
t/m april 2017
t/m mei 2017
t/m juni 2017
t/m juli 2017
t/m juni 2017
t/m juni 2017
t/m juni 2017

GROEP 8 NAAR BAKKER HYDRAULIC
Dinsdag 15 november gaat groep 8 op bezoek bij Bakker Hydraulic in Elst. We gaan op de
fiets! Graag je fiets meenemen dus!
CREATIEF GROEP 5
De leerlingen van groep 5 moeten voor de creatieve middag van 17 november een
schoenendoos meenemen.
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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 privacygevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor
kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is donderdag 17
november en maandag 21 november.
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!
NAAR BINNEN GAAN NA SCHOOLTIJD
Na schooltijd wordt er nog volop gespeeld op het schoolplein. Uiteraard is dit geen probleem.
Het komt ook geregeld voor dat leerlingen naar binnen komen en gebruik maken van het toilet.
Na schooltijd maakt onze schoonmaakster de school schoon. De vloeren van alle toiletten
worden dan gedweild. Het is erg vervelend wanneer er over de natte vloer wordt gelopen. Zo
wordt er de volgende dag al gestart met een vuil toilet. Wij hopen dat jullie hier rekening mee
willen houden.
OPGAVE LEERLINGEN
Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar
worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan
verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor
komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het
inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie
vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!!
DALTON
De eerste vergadering van de leerlingenraad is een feit! Een gezellige en enthousiaste club
kinderen die zich dit schooljaar extra in wil zetten voor De Borgwal. Omdat de notulant op dit
moment nog druk bezig is met de notulen, zullen wij u in de volgende infobrief informeren
over hetgeen besproken is.
Samenstelling leerlingenraad schooljaar 16/17:
Groep 4: Aniek en Lars
Groep 5: Cécile en Dinand
Groep 6: Annabel en Timo
Groep 7: Jasmijn en Rens
Groep 8: Elia (notulant) en Bente (voorzitter)
Succes en veel plezier allemaal!
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DALTON
In de voorgaande infobrieven heeft u steeds wat kunnen lezen over het Daltononderwijs; 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 medeverantwoordelijk 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.
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!
REMINDER 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. Onlangs heeft u de brief ontvangen met daarbij een opgavestrook.
Deze graag inleveren voor donderdag 17 november!! We hopen op een grote opkomst.
SINTERKLAAS VERSIEREN VRIJDAG 11 NOVEMBER
De ‘hulpjes’ van de Sint kunnen op vrijdag 11 november om 13:15 uur nog wat helpende handjes
gebruiken bij het versieren van de hal. Mocht je tijd hebben dan zien we je heel graag om
13:15 uur in de hal van het hoofdgebouw.
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SINTERKLAAS GROEP 1 T/M 8
Aanstaand weekend komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De
Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Alle leerlingen (groep 1 t/m 8)
mogen op maandag 21 of dinsdag 22 november een schoen mee naar school nemen. Op
dinsdagmiddag 22 november wordt door alle leerlingen de schoen gezet. Op maandag 5
december komt de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint buiten op de
parkeerplaats van de leerkrachten ontvangen. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij
van harte welkom! De parkeerplaats kan deze ochtend dus niet worden gebruikt. Na het
ontvangst gaat Sinterklaas met de leerkrachten en leerlingen naar binnen. De leerlingen van
groep 1 t/m 4 zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een
continurooster tot 14:00 uur. Denk eraan dat de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 eten en
drinken mee naar school nemen zodat ze om 12:00 uur op school eten en niet naar huis gaan.
De Sint zal met zijn Pieten om 12:00 uur afscheid nemen.
Op dinsdagochtend 6 december is er een uitslaapmogelijkheid. U heeft de optie om uw
zoon/dochter of om 8.30u of om 10.00u naar school te brengen/laten komen.
SINTERKLAAS GROEP 5 T/M 8 SURPRISES
Op woensdag 9 november hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 het verlanglijstje mee
naar huis gekregen. Dit ingevulde verlanglijstje moet op maandag 14 november weer mee naar
De Borgwal worden genomen, want op deze middag worden de lootjes getrokken. Op maandag
28 november nemen de leerlingen de gemaakte surprise met cadeaus mee naar school. Het
gedicht mag tot vrijdag 2 december op de surprise worden geplakt. De leerlingen krijgen van
de OR-Sint €4,00 om een cadeautje te kopen. In de week van maandag 28 november worden
alle surprises, ook van de leerlingen uit groep 5, in de hal tentoongesteld. Ouders, opa’s, oma’s
en andere belangstellenden zijn welkom om de creaties te bewonderen.
STUKJE OVER DE SCHOENENDOZEN
Op vrijdag 4 november was het zover…de vrolijk versierde schoenendozen die verzameld
waren bij groep 8 werden opgehaald op De Borgwal. Er zijn 35 schoenendozen versierd en
gevuld met knuffels, schoolspullen, zeep, shampoo en speelgoed, wat een SUPER mooi
resultaat! Nog meer dan vorig jaar zelfs. Heel erg bedankt namens de protestantse kerk in
Bemmel dat jullie weer zo enthousiast hebben meegedaan aan de actie. Door jullie kunnen 35
kinderen (en hun gezin) verrast worden in Sierra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië en kinderen
die langere tijd in opvangkampen in Griekenland moeten blijven. Wat zullen zij blij zijn met de
schatkistjes die jullie schoenendozen voor hen zijn. De dozen gaan nu van de kerk naar het
verdeelcentrum in Dodewaard. Daar worden de dozen verdeeld om te kijken naar welk land
welke dozen gaan en dan…dan gaan ze op reis. Nogmaals super bedankt voor jullie hulp aan
deze mooie actie, excellent die Borgwal-kanjers!
Ingrid
VOLGENDE INFOBRIEF
De volgende infobrief komt uit op donderdag 24 november 2016
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