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Infobrief nummer 13, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 27-03-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s 

middags Drieluik 

Di. 28-03-2017 

Potje 

 

Gastles week van 

het geld in groep 8 

 

 

 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s middags 

Drieluik 

Wo. 29-03-2017 

Onderbouwdag, 

vervanging in de 

groepen 1/2 

Juf Simone in groep 

3. 

 

 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ‘s middags 

afwezig 

Do. 30-03-2017 

Groep 6: Over de 

tong 

 

Groep 7: Testlab 

 

Groep 8: 

Klasselunch, groep 

8 blijft tussen de 

middag op school! 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s middags 

Drieluik 

Vr. 31-03-2017 

Verjaardag juf 

Rie. Bezoek aan de 

boerderij/ 

Eieren versieren. 

 

Boomplantmiddag 

groep 7 en 8 

 

 

 

Jos ’s ochtends 

Borgwal, ’s 

middags Drieluik 

Ma. 03-04-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Borgwal 

Di. 04-04-2017 

Potje 

 

Maandviering 14.00 

uur, 

belangstellenden 

van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik 

Wo. 05-04-2017 

Carla Eggink afwezig, 

vervanging in gr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos afwezig 

Do. 06-04-2017 

Carla Eggink 

afwezig, vervanging 

in gr.3 

 

Verkeersexamen 

groep 7 

 

Leerlingenraads-

vergadering 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Jos Borgwal 

Vr. 07-04-2017 

Carla Eggink 

afwezig, 

vervanging in gr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Drieluik  

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

Naast alle onderwerpen die elke infobrief terugkomen, hierbij de highlights van deze 

infobrief! 

 Pasen 

 4 en 5 mei project 

 Groene energie 

 Afscheid meester Jos 

 OR zoekt leden 

 Kangoeroewedstrijd 

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 
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JARIGEN 

28 maart   Nikola Jovanovic   Groep 6 

29 maart   Mees Mocking   Groep 4 

29 maart    Bas Vonk    Groep 1/2A 

29 maart   Juf Rie    Groep 5 

30 maart   Mees Wilkens   Groep 8 

30 maart   Bart Klein Bleumink   Groep 2B 

1 april    Melua van den Brink   Groep 3 

5 april    Jenne van Moerkerk   Groep 4 

7 april    Fenne Tai Foek   Groep 3 

7 april    Jetze Spiering   Groep 5 

7 april    Laura Mos    Groep 8 

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

 

PASEN  

We vieren vrijdag 14 april Pasen op De Borgwal. U wordt vriendelijk verzocht uw kind(eren) op 

donderdag 13 april een bord, beker en bestek mee te geven. Groep 1 is ook (facultatief) 

uitgenodigd voor deze ochtend! We beginnen om half 9 in de klassen met een ontbijt, ieder 

kind wordt verzocht 1 versierd gekookt ei mee te nemen voor een ander kind uit dezelfde 

groep. Zoals bekend is het de bedoeling dat kinderen met een allergie voor hun eigen ontbijt 

zorgen. Na de pauze gaan we gezellig knutselen en alle kinderen zijn om 12 uur uit.  

 

AFSCHEID VAN MEESTER JOS 

Vrijdag 21 april neemt meester Jos afscheid van De Borgwal. Over de precieze invulling van 

deze dag horen jullie in de volgende infobrief meer. Wij willen wel alvast melden dat groep 

1 van harte welkom is deze ochtend! Alle kinderen zijn deze dag 12.00 uur uit! 

 

DALTON 

DALTON IN HET NIEUWS 

 

Het Daltononderwijs in Nederland heeft een mijlpaal bereikt. Meer dan 100.00 leerlingen op 

basisscholen, middelbare scholen en HBO’s krijgen nu les vanuit deze onderwijsfilosofie.  

Daltononderwijs staat voor een brede vorming van de leerling op zowel cognitief, cultureel, 

sportief als sociaal – emotioneel gebied die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. 

Het is adaptief onderwijs dat uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te 

gaan om zich verder te ontwikkelen. In Nederland zijn zo’n 375 basisscholen en 25 

middelbare scholen die werken vanuit het daltonprincipe. In het hoger onderwijs hebben 20 

hbo’s het daltononderwijs omarmd. Daarnaast is de eerste school voor middelbaar 

beroepsonderwijs bezig om daltonschool te mogen worden. Als een school voldoet aan de 

voorwaarden voor Daltononderwijs krijgt het een licentie voor vijf jaar. 

 

Daltononderwijs werd in 1922 ontwikkeld door Helen Parkhurst in Dalton, Amerika als 

tegenbeweging tegen de toen heersende ideeën over onderwijs. In plaats van stilzitten, 

luisteren en leren introduceerde Parkhurst een onderwijsvernieuwing die uitging van de 

behoeften van de leerling. In Nederland werd de eerste daltonschool in 1925 gesticht in Den 

Haag. 

 

Bron: Algemeen Dagblad 
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WERELDWIJDE WISKUNDEWEDSTRIJD W4KANGOEROE 

Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd gehouden in ruim 60 

landen (met ruim 6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werkelijk uniek!  

In Nederland namen in 2016 ruim 138.500 leerlingen op bijna 2300 scholen deel. 

De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd 

daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd georganiseerd. Het gigantische succes 

inspireerde enkele Franse wiskundigen ook zoiets te doen. Als eerbetoon aan de Australiërs 

doopten ze hun wedstrijd ''Kangourou''. 

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel: het laten ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend 

kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau.  

De wedstrijd bestaat uit vijfkeuzevragen, die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien 

heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot behoorlijk pittig.  

Er zijn vijf niveaus: wizFUN, wizKID, wizSMART, wizBRAIN en wizPROF.  

Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje 

creativiteit, een flits van inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er 

goed. Welk?  

De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep 

zonder te struikelen?  

Voorbeeldopgave: 

 

 

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! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze 

website toch al onze nieuwsberichten volgen! 

 

4 EN 5 MEIPROJECT 

Namens De Borgwal gaan Thijs Gerding, Yorrit Steemers en Alma de Leede uit groep 8 

deelnemen aan het 4/5 mei project: De tuin van de vrijheid. Zij volgen bijeenkomsten over 

deze tuin en vooral de gedachte erachter. Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst in 

Bemmel. Bij deze herdenking is iedereen van harte welkom. Meer informatie hierover volgt in 

de volgende infobrief. 

 

 

http://www.borgwal.nl/
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OR LEDEN GEZOCHT 

De ouderraad van de Borgwal is een actieve club ouders die de leerkrachten helpen met het 

organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval enzovoort. Aan het einde van 

dit schooljaar zal er één OR lid de ouderraad verlaten. Wij zijn dan ook op zoek naar een 

ouder die deze plek in zou willen nemen.  Bent u geïnteresseerd of zou u hier meer over willen 

weten, dan kunt u melden via ordeborgwal@delinge.nl. Alvast bedankt!!  

 

GROENE ENERGIE 

Daltonbasisschool De Borgwal heeft het certificaat Lokaal Groene Energie van De Groene 

Stroomfabriek ontvangen. Net als de andere scholen van Stichting de 

Linge krijgen we vanaf 1 januari 2017 alle stroom van de nieuwe 

windmolens aan de A15. In het belang van duurzaamheid is dit een mooie 

stap. U rijdt er met uw kinderen vast weleens langs. U kunt dan uw 

kind(eren) vertellen dat we bijvoorbeeld het digibord, de computers en 

het licht kunnen gebruiken dankzij de wind die benut wordt voor het 

opwekken van elektriciteit. 

 

 

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 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 6 april 2017. 
 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl
mailto:mrdeborgwal@delinge.nl

