
Infobrief schooljaar 2016-2017 1 

  

Infobrief nummer 6, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 28-11-2016 

Surprises 

inleveren 

 

 

 

 

Jos Borgwal  

Di. 29-11-2016 

Potje 

 

Blazersbende groep 

6 en 7 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 30-11-2016 

Groep 8 bezoekt de 

theaterkerk, gym 

gaat gewoon door. 

 

 

Jos afwezig i.v.m. 

studie 

Do. 01-12-2016 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

Vr. 02-12-2016 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

Ma. 05-12-2016 

Sinterklaas 

bezoekt 

De Borgwal 

Groep 1-4: 12.00 

uur uit. 

Groep 5-8: 

continue rooster 

14.00 uur uit. 

 

Jos Borgwal 

Di. 06-12-2016 

Potje 

 

Uitslaapoptie: 

08.30 of 10.00 uur 

op school 

 

Blazersbende groep 

6 en 7 

 

Jos Drieluik 

Wo. 07-12-2016 

MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 08-12-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Vr. 09-12-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Evi Volder en Jasmijn Busch van harte welkom heten op  

De Borgwal! Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij 

ons op school! 

 

JARIGEN 

26 november  Thijs Derks   Groep 7 

27 november  Juan Hendriks  Groep 4 

27 november  Lisanne Otters  Groep 7 

27 november  Renske van Alst  Groep 6 

29 november  Scott Rasing   Groep 4 

30 november  Rinske de Leede  Groep 3 

2 december  Erika Klein Bleumink  Groep 4 

2 december  Niek Schluter  Groep 8 

2 december  Evi Volder   Groep 1/2B 

5 december  Floris Reijnen   Groep 1/2A 

5 december  Jasmijn Busch  Groep 1/2A 

6 december  Isis van Houtert  Groep 4 

6 december   Andreas Klaassen  Groep 5 

8 december  Joost Wilkens  Groep 6 

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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MR 

Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. De 

goedgekeurde notulen van onze vergadering in september hangen weer in het halletje van de 

bovenbouw en staan op de website. 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! 

 

FIETSEN OP HET PLEIN 

Het komt steeds vaker voor dat er ouders met hun fiets op het plein staan te wachten om 

leerlingen op te halen. De uitgangen bij de poorten worden hierdoor dusdanig geblokkeerd dat 

het van het plein afgaan lastig is. Het zou heel fijn zijn wanneer de fietsen van ouders buiten 

de poort blijven staan tijdens het ophalen en wegbrengen van de leerlingen. Alvast bedankt! 

 

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 

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. 

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

 

DALTON 

Tijdens de leerlingenraad van dinsdag 8 november zijn de volgende punten besproken: 

 

 Er wordt met elkaar gekeken en besproken of er een net over de zandbak kan. 

 Het kleine basketbalnet dat bij de pingpongtafel hangt zal worden verplaatst en 

vernieuwd. 

 Er komt één gezamenlijke bak met pingpong benodigdheden en er wordt gekeken naar 

een te maken rooster. 

 Er worden nieuwe speelmaterialen voor in de pauze aangeschaft, in de klassen is reeds 

een inventarisatie geweest. 

 Groep 6 wil graag een gekke haren dag organiseren. 

 Meester Eric kijkt naar de wc bij groep 8 en zorgt voor nieuwe zeeppompjes en 

doekjes bij de toiletten.  

 Meester Eric heeft ondertussen gekeken naar de rekstok er lijkt speling te zitten 

tussen het toestel en het cement waarmee deze is vastgezet. Deze vraag is inmiddels 

doorgespeeld richting de technische dienst. Belangrijk om te melden dat de rekstok 

wel gewoon veilig te gebruiken is!!   
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WANDELWAGENS BINNEN 

Bij het naar binnen gaan ’s morgens komen er veel wandelwagens mee. Uiteraard geen 

probleem! Het zou fijn zijn wanneer deze geparkeerd worden in de grote hal en niet in de 

ruimte tussen de kleuterklassen in. De ruimte is daar echt te beperkt. Alvast bedankt voor de 

medewerking. 

 

SINTERKLAAS 

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. Laat uw kind dus een lunchpakket 

meenemen. 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 8.30 uur of om 10.00 uur naar school te brengen/laten komen. 

 

SURPRISES GROEP 5 T/M 8 

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 

hebben van de OR-Sint €4,00 gekregen 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. 

 

BASKETBALL JEUGDTOERNOOI GROEP 5 T/M 8 

In de kerstvakantie organiseert BV Batouwe in Sportcentrum De Schaapskooi het jaarlijkse 

Basketball Jeugdtoernooi. Op woensdag 28 december wordt het toernooi voor de groepen 5 

en 6 georganiseerd. De groepen 7 en 8 mogen op donderdag 29 december hun talent laten 

zien. Op beide dagen zal het toernooi rond 10:00 uur starten en om ongeveer 15:00 uur zijn 

afgelopen. Kinderen die aan het toernooi willen deelnemen, kunnen zich schriftelijk (via mail 

of briefje mét handtekening van een ouder) bij de groepsleerkracht opgeven. We gaan ervan 

uit dat alle opgegeven kinderen aan het toernooi deelnemen omdat er aan de deelname kosten 

zijn verbonden (de kosten worden door De Borgwal betaald). Ook zoeken we ouders die de 

teams (groepje van 6 tot 8 kinderen) willen begeleiden. Kinderen en hulpouders kunnen zich 

tot en met donderdag 1 december bij de groepsleerkracht aanmelden.  

 

KERSTVIERING 

Op donderdagavond 22 december hebben we weer de kerstviering op school. Dit jaar hebben 

we er voor gekozen om weer samen te eten in de (eigen) klas. Het avondprogramma is van 

17.00-19.00 uur. ‘s Middags is er een continurooster tot 14.00 uur.  

Het is de bedoeling dat er een buffet wordt samengesteld en dat alle ouders dan één gerecht 

maken waar meerdere kinderen van kunnen eten.  

Er zullen van 7 december t/m 15 december intekenlijsten komen te hangen op de deuren van 

de klassen, waarop u kunt invullen WIE, WAT voor de desbetreffende groep meeneemt.  

Ouders van de kinderen met een voedselallergie zorgen voor aangepast eten en drinken.  
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KICK-OFF DE KNOP OM VRIJDAG 18 NOVEMBER JL. 

Wat waren wij trots, Koninklijk bezoek op De Borgwal! Prinses Laurentien bij ons op school 

aanwezig tijdens de kick-off van het project De Knop om! Alle leerlingen, ook de groepen 1 

t/m 4 die normaal gesproken vrij zijn om vrijdagmiddag, waren van de partij. 

Samen met ook een aantal leerlingen van basisschool De Doornick, IKC De Tichelaar en IKC 

Het Sterrenbos, wethouder onderwijs Helga Witjes en natuurlijk Prinses Laurentien gaven 

wij het startsein voor de campagne ‘De Knop Om’. Aan dit energiebesparingsproject van 

burgerinitiatief ‘Lingewaard Energie’ nemen alle basisscholen in Lingewaard deel. Een 

onderdeel is het programma van Waterspaarders voor de groepen 6, 7 en 8. 

Kinderen uit verschillende groepen vertelden over hun ervaringen van het bezoek aan de 

Nationale Waterspaarders dag eerder (13 oktober jl.) en over het belang van energie- en 

waterbesparing. Ook mochten er vragen worden gesteld aan Prinses Laurentien. Vragen die 

onder andere werden gesteld: 

“Heeft u het weleens met de koning en koningin over warmwater besparen wanneer u op 

zondag bij hen een kopje koffie drinkt?” en “Waarom heeft U De Borgwal uitgekozen om over 

dit project te komen praten?” 

Ook hebben we de Prinses verwelkomd met het Borgwallied en sloten we deze kick-off 

knallend af met het zingen van het Douchelied (geschreven door Jamai). 

De middag kreeg een officieel tintje door met z’n allen Prinses Laurentien een belofte cheque 

te overhandigen. Hiermee doen wij de belofte onze bijdrage te leveren aan dit project en 

echte Waterspaarders te worden. Tevens was dit officiële moment een startsein voor alle 

basisscholen in Lingewaard om met dit project te starten! 

Al met al een middag om nooit te vergeten!! 

 

Meer foto’s en filmpjes van deze middag, zie onze website en FaceBook pagina 
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LINGEWAARD ENERGIE: DE KNOP OM! 

Na de geslaagde Kick-off van De knop om op De Borgwal gaat Lingewaard Energie samen met 

de stichtingen Atos, Batavorum en De Linge dit schooljaar aan de slag met duurzaamheid op 

alle basisscholen van Lingewaard. Leerlingen krijgen gastlessen, gaan zelf op zoek naar 

energievreters en helpen mee de school door te lichten op energieverbruik. Vanaf volgende 

week gaan de leerlingen van De Borgwal beginnen met het WaterSpaarders programma en 

krijgen de groepen 3 tot en met 8 gastlessen over Energieverbruik. In de lessen maken ze 

onder andere een etiket voor op een shampoo- of douchefles dat ouders, broertjes en zusjes 

helpt om korter te douchen. Daarnaast zullen echte energiedetectives aan de slag gaan met 

geheime opdrachten. Alle leerlingen krijgen een folder mee naar huis met een prijsvraag en 

douchetimer. De uitreiking van de prijsvraag voor de beste duurzaamheidstip wordt bekend 

gemaakt in de maandviering van 24 januari 2017. Daar worden ook de uitkomsten van 

energiedetectives gepresenteerd. 

 

RAPPORTAGE INSPECTIEBEZOEK DE BORGWAL ONLINE 

Begin dit schooljaar, middels infobrief 2, hebben wij u geïnformeerd over het 

inspectiebezoek dat op De Borgwal heeft plaatsgevonden. In het kader van de verplichting 

van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te 

bezoeken, waren wij dit jaar aan de beurt. Behalve documentenanalyses en lesobservaties, 

heeft de inspecteur ook gesproken met leerlingen, ouders en collega’s. Met alle bevindingen 

van deze dag, aangevuld met de documentatie die wij eerder al naar de inspectie hadden 

opgestuurd, heeft de inspecteur een presentatie gemaakt en een rapport opgesteld.  

 

Nadat wij u de eerste resultaten al terug hebben gekoppeld (resultaten waar wij als school 

heel trots op zijn, zie infobrief nummer 2), kunnen wij melden dat ook het definitieve rapport 

is vastgesteld en deze rapportage via onze site te bekijken is.  

 

Samenvatting van de belangrijkste onderdelen (gehaald uit de rapportage): 

 

Basisschool De Borgwal heeft haar kwaliteit op orde. 

 De school haalt goede resultaten. 

 De leraren weten hun lessen en het aanbod goed af te stemmen op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

 De leerlingen zijn zeer betrokken tijdens de lessen. 

 De school kent een zeer veilig en prettig schoolklimaat. 

 De school kent een professionele kwaliteitscultuur. De lat ligt hoog en de school 

streeft er naar haar ambities waar te maken en zich verder te ontwikkelen.  

 De school heeft een duidelijke en gezamenlijke gedragen visie op leren en onderwijzen.  

 

Voor het hele rapport verwijzen wij u graag naar onze website: 

www.borgwal.nl  documenten  inspectierapport  link: ‘Definitief rapport 

kwaliteitsonderzoek september 2016’ 

 

 

 

 

 

http://www.borgwal.nl/
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WENSBOOM TIJDENS KERSTMARKT BEMMEL 11 DECEMBER 2016 

De wensboom 

Ook dit jaar is er tijdens de kerstmarkt weer de wensboom voor kinderen van de basisschool. 

Hieraan nemen basisscholen uit de omgeving deel. Alle kinderen van de school krijgen begin 

december een wenskaart waarop ze een wens kenbaar kunnen maken. Dat kan van alles zijn. 

Van gewoon een mooie kerstwens tot een attentie voor iemand die eens extra in het zonnetje 

gezet mag worden. Het mag ook iets voor het kind zelf zijn, maar vanuit de kerstgedachte is 

het natuurlijk mooier om iets weg te kunnen geven aan een ander. We kunnen natuurlijk niet 

zoals op televisie bij het programma van Johnny de Mol de tante uit Amerika laten 

overkomen. Dat betekent dat de kinderen aan wat kleinere wensen moet denken. De 

ondernemers uit Bemmel die zich bereid hebben verklaard een aantal van de mooiste wensen 

in vervulling te laten gaan staan op de wenskaart. 

Hoe werkt het verder? 

Het is de bedoeling dat de wenskaart tijdens de kerstmarkt op 11 december tussen 11.00 uur 

en 17.00 uur bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Alle 

kinderen krijgen daar sowieso een kleine attentie voor. Na de kerstmarkt zullen door de 

deelnemende ondernemers de wensen worden gekozen die in vervulling zullen gaan. De 

winnaars zullen voor de kerstmis worden uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij 

afhankelijk van het soort wens, deze in vervulling zal gaan. Zij worden hierover persoonlijk 

benaderd. 

Wij hopen uiteraard op leuke, lieve, mooie en bijzondere wensen. 

Tot 11 december bij de Wensboom! 

 

OPROEP: OUDERS VERSIEREN KERST 

Op dinsdag 6 december willen we de school in kerstsfeer brengen. Hiervoor hebben we uw 

hulp hard nodig!!! Heeft u tijd en zin om vanaf 19.00 uur te komen helpen, dan bent u van 

harte welkom. Ook de hulp van vaders kunnen we heel goed gebruiken!   

Opgeven kan bij leerkrachten of bij de OR-leden (Marieke Wille, Gemma Everts en Marcel 

Mombarg).  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 december 2016 


