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Infobrief nummer 7, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 12-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 13-12-2016 

Potje 

 

Blazersbende groep 

6 en 7 

 

Juf Simone 

afwezig, juf Carla 

in groep 3 

 

Jos Drieluik  

Wo. 14-12-2016 

Concert door ‘De 

Blazersbende’ voor 

alle ouders van groep 

6 en 7, uitnodiging is 

verstuurd. 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 15-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Vr. 16-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

Ma. 19-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

Di. 20-12-2016 

Potje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Wo. 21-12-2016 

 

Juf Simone afwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Do. 22-12-2016 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Continurooster tot 

14.00 uur.  

 

Kerstviering  

17.00 - 19.00 uur  

 

Jos Borgwal 

Vr. 23-12-2016 

12.00 uur vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

 

JARIGEN 

10 december    Romée Mombarg  Groep 4 

12 december    Sam Willemsen  Groep 5  

16 december    Milan Jovanovic  Groep 8 

16 december    Sam Joosten   Groep 7 

19 december   Rosalie Wenting  Groep 5 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke 

verjaardag toewensen! 

 

WEBSITE 

Neemt u eens een kijkje op onze website. 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! 

 

 

 

 

De Borgwal 

Daltonbasisschool  

Het Hoog 20 

6681 DE  Bemmel 

Tel. :0481-450184 

E-mail :borgwal@delinge.nl 

Website :www.borgwal.nl 

FaceBook: Daltonbasisschool 

De Borgwal 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  Bemmel 
 

 

http://www.borgwal.nl/
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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 

 

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. 

 

 

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 november was €53,42 

DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 
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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! 
 

JUMBO ACTIE SPAREN VOOR JE SCHOOL 

In september en oktober had de Jumbo een mooie actie voor alle scholen in Bemmel. Met 

Jumbo Schoolpunten kon een mooi bedrag bij elkaar worden gespaard. Dit is ook heel goed 

gelukt! Mede dankzij jullie allemaal hebben wij het mooie bedrag van € 544,01 gekregen! 

GAAF! Hiervan is inmiddels buitenspeelmateriaal besteld voor alle klassen.  

 

REMINDER 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. De kinderen mogen voor donderdag 22 

december alvast een beker, bord en bestek meenemen.  

 

HET LEZEN VAN DE INFOBRIEF 

Elke 2 weken ontvangt u per mail onze infobrief. Alle oudste leerlingen ontvangen op dezelfde 

dag ook het voorblad van de infobrief op papier. Middels de infobrief informeren wij 

ouders/verzorgers over schoolse zaken: activiteiten die op school plaats gaan vinden, 

activiteiten die plaats hebben gevonden, gemaakte afspraken, aandachtspunten, nieuws uit de 

OR/MR en/of beleidsmatige zaken. 

Het valt ons echter op dat er regelmatig informatie uit de infobrief gemist wordt door 

ouders. Hierdoor ontstaan er vervelende situaties voor leerlingen die bijvoorbeeld spullen 

niet bij zich hebben. Voor leerkrachten is dit vaak nog wel op te lossen, maar soms ook niet. 

Dit vinden wij erg vervelend. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om de infobrief die 

om de week op donderdag digitaal verzonden wordt goed door te lezen en activiteiten die 

betrekking hebben op uw kind(eren) te noteren. Alvast bedankt! 

COOP DOEKOE ACTIE 

In oktober en november had de COOP weer de DOEKOE-actie. Mede dankzij jullie allemaal 

hebben wij het mooie bedrag van € 213 bij elkaar gespaard! SUPER! Ook hiervan is inmiddels 

buitenspeelmateriaal besteld voor alle klassen.  
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HULPOUDERS GEZOCHT! 

Voor de carnavalsviering zoeken wij hulpouders voor donderdag 23 en vrijdag 24 februari. Op 

donderdagmiddag 23 februari vindt de viering plaats voor de kinderen van groep 1 en 2. Wij 

zoeken hulpouders voor het helpen bij spelletjes en het uitdelen van eten en drinken. Voor 

donderdagavond 23 februari zoeken wij een paar hulpouders voor het versieren van de 

carnavalswagen, vanaf circa 19.30 uur tot circa 21.00 uur. Op vrijdagochtend 24 februari 

vieren de kinderen van groep 3 tot en met 8 Carnaval. Wij zoeken voor deze ochtend een 

aantal hulpouders.  

Heb je zin om mee te helpen? Meld je dan snel aan bij juf Carla Eggink (groep 3) of Paul 

Verhagen (groep 6).  

SINTERKLAAS BEZOCHT DE BORGWAL 

Wat fijn dat Sinterklaas met zijn vele Pieten weer op zo’n koude maandag 5 december bij ons 

was. Hij kwam met zijn aanhang met de Bakkerswagen van Bakkerij Theo Engelen. De kinderen 

van De Borgwal gaven hem een warm onthaal met liedjes op de frisse parkeerplaats. Alle 

groepen mochten bij Sint en zijn zwarte Pieten komen en over sommige kinderen werd iets 

speciaals gezegd. De school lag vol pepernoten omdat de Pieten er maar op los strooiden!  Wat 

hadden zij een pret!  Na een zeer geslaagd bezoek moesten de Sint en de Pieten ons toch 

helaas weer verlaten. Al wuivend en zingend namen we als Borgwal afscheid van onze Sint. 

Hopelijk komt hij volgend jaar weer terug op De Borgwal. We mogen weer terug kijken op een 

geweldig Sinterklaasfeest.  Met dank aan alle ouders die meegeholpen hebben zodat het 

feest een succes werd! 

 

BAKSETBALTOERNOOI VAN BATOUWE 

In de kerstvakantie vindt weer het jaarlijkse basketbaltoernooi van Batouwe plaats. Alle 

leerlingen die zich hebben opgegeven ontvangen voor de kerstvakantie een brief met meer 

informatie. 

 

ZAPPSPORT THE BATTLE 

Zo, dat was me even een dagje voor groep 8! Zapp sport the battle kwam op De Borgwal! 

Groep 8 werd overvallen door Naomi van As en Ron Boszhard. In De Bongerd speelden de 

jongens en de meiden de selectieproef, hieruit kwamen 6 winnaars. Zij kregen in de 

Schaapskooi een clinic van 2 spelers uit het Nederlands team 3 tegen 3 basketbal: Bas 

Rozendaal en Charlotte van Kleef. Super gaaf! Tijdens de finale zat de tribune helemaal vol en 

werden de teams aangemoedigd door velen! In januari komt de uitzending op televisie, we 

houden jullie op de hoogte! En niets vertellen over de winnaars hè?! 

 

Groep 8 en Zapp sport willen familie Derks enorm bedanken voor het vervoeren van de 

kleutertafels die nodig waren voor het programma! Super dat jullie dat zo snel hebben weten 

te regelen!  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 december 2016 
 


