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Infobrief nummer 15, 2016-2017 
AGENDA… 

VAKANTIE!!!! TOT EN MET ZONDAG 30 APRIL 2017 
Ma. 01-05-2017 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

 

 

 

Di. 02-05-2017 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

Potje 

 

 

Wo. 03-05-2017 

Juf Christine 

afwezig, invaller in 

groep 8 

 

Juf Wendy afwezig, 

juf Annelies in groep 

1/2B 

 

Luizencontrole! 

 

OR 

Do. 04-05-2017 

Juf Christine 

afwezig, juf Karen 

in groep 8 

 

 

 

 

Vr. 05-05-2017 

 

Alle leerlingen vrij 

Ma. 08-05-2017 

 

 

 

 

Di. 09-05-2017 

Potje 

 

Groep 3 Gastles 

meneer Kruis & 

meneer Mol 

 

Start project 

‘Clinicclowns’ 

 

Wo. 10-05-2017 

Juf Simone afwezig 

daltonbijeenkomst in 

Deventer. 

 

 

Do. 11-05-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

Vr. 12-05-2017 

Groep 5 gastles 

‘Tot ziens in 

Timboektoe’ 

 

Groep 7 

buitenactiviteit 

stenen Waalstrand 

Sprok 09.00 – 

10.15 uur 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief! 

 Waterles groep 3 

 Goede doel project ‘Clinicclowns’ 

 Terugkoppeling van de leerlingenraad 

 Hulpouders gezocht voor 11 juli 

 Afscheid van Jos 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Dieze Hermeling (groep 1/2A), Fynn Jansen (groep 1/2B) en Jack Hermeling  

(groep 4) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele gezellige en 

leerzame tijd toe bij ons op school! 

De Borgwal 

Daltonbasis

school  

Het Hoog 

20 

6681 DE  

Bemmel 

Tel.

 :0

481-

450184 

E-mail

 :b

orgwal@deli

nge.nl 

Website

 :w

ww.borgwal.

nl 

FaceBook: 

Daltonbasis

school De 

Borgwal 

 

Postadres : 

Postbus 39 

6680 AA  

Bemmel 
 

 



Infobrief schooljaar 2016-2017 2 

 

JARIGEN 

22 april  Floor Degen    Groep 1/2A 

22 april  Dilaz Lamers    Groep 4 

2 mei    Mees van den Bergh   Groep 4 

2 mei   Thijne Hendriks   Groep 5 

6 mei   Koen Gerding    Groep 6 

8 mei   Eefje Nuy    Groep 4 

9 mei   Jasmijn Gebbing    Groep 7 

9 mei   Kane Jordens    Groep 8 

9 mei   Niels Postma    Groep 3 

10 mei   Fynn Jansen    Groep 1/2B 

11 mei   Jasmijn Remmerswaal  Groep 2B 

12 mei   Sara Spruit    Groep 5 

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 

 

LUIZENCONTROLE 

Woensdag 3 mei worden alle leerlingen en leerkrachten weer gecontroleerd op kleine 

beestjes! 

 

GROEP 3 WATERLES DIJKMAGAZIJN 

Groep 3 heeft dinsdag 16 mei een waterles bij het Dijkmagazijn. Hiervoor hebben wij 6 

enthousiaste en actieve begeleiders nodig. Via de klassenouders kunt u zich hiervoor opgeven. 

Voor deze dag is het handig wat oudere kleding aan te doen en laarzen mee te nemen.  

De waterles zal rond 11.45 zijn afgelopen, het kan dus zijn dat wij iets later terug zijn op 

school.  

 

GOEDE DOEL PROJECT CLINICLOWNS 

Dit jaar hebben wij als school gekozen voor het goede doel Cliniclowns. Het project start op 

dinsdag 9 mei. Op woensdag 24 mei zal het project middels een sponsorloop worden 

afgesloten. Verdere info volgt. 

 

TERUGKOPPELING LEELRINGENRAADVERGADERING 6 APRIL 2017 

In de leerlingenraadvergadering zijn afspraken gemaakt over het buitenspelen en het gebruik 

van de materialen. In de klassen wordt dit teruggekoppeld. 

 

Op verzoek van de leerlingen gaat meester Eric enkele laatjes voor onder de tafels 

vervangen, de kranen bij groep 8 repareren en worden er meer luchtverfrissers aangeschaft. 

 

Ook is ICT aan bod gekomen, er komt iemand kijken naar AmbraSoft en WORD zal op alle 

computers worden geïnstalleerd. 

 

 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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DALTON 

EVALUEREN/BEOORDELINGEN GEVEN  

 

Vanaf groep 1/2 leren wij kinderen evalueren en beoordelingen geven om onder woorden te 

kunnen brengen wat je van iets vond. 

 

De volgende kaarten kunnen worden gebruikt: 

 Je allereerste reactie (wat vond je ervan); 

 Informatie (wat vond jij het belangrijkste); 

 Ontwikkelpunten (dit ging er niet zo goed); 

 Sterke punten (dit ging heel goed); 

 Bonus (geef tips en ideeën). 
 

                    

Deze kaarten worden vanaf groep 3 gebruikt, rekening houdend met het niveau van de 

leerlingen. In de bovenbouw worden de kaarten “beknopte samenvatting” en de 

“informatiekaart” toegevoegd. De onderbouw gebruikt deze kaarten niet. 

De kaarten kunnen ingezet worden bij o.a. boekenkring, kofferkring, Topondernemers enz. De 

kaarten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt; klassikaal of in groepjes. 

 

Op de dag- en weektaak van de kinderen staat ook een stukje evaluatie. Dat begint al bij de 

kleuters. Met een gezichtje geven ze aan hoe ze vonden dat het werkje was    gegaan. 

In de hogere groepen wordt dit steeds meer uitgebreid. De kinderen geven vooraf aan waar 

ze die week aan willen werken. Ook beoordelen ze het werk, dit kan met de gezichtjes maar 

ook met O = onvoldoende M = matig V = voldoende RV = ruim voldoende en G = goed. Het 

potloodje erachter kunnen ze inkleuren wanneer ze netjes hebben gewerkt. Aan het einde van 

de week vullen ze de bespreking in. Ze denken dan na over hun werkhouding, werkverzorging, 

tempo en gedrag. Ook de leerkrachten beoordelen het werk van de kinderen. Door dit naast 

elkaar te leggen, ontstaan vaak interessante gesprekken. Uiteindelijk geven de kinderen 

zichzelf een tip. De mogelijkheid bestaat om de bespreking van de weektaak met je 

tafelgroepje te bespreken. De feedback die de kinderen krijgen, kan ze verder helpen en 

wordt soms uiteindelijk weer het doel voor de volgende week. 
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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 april was € 56,14! 

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

 

HULPOUDERS GEZOCHT 

Voor dinsdag 11 juli in de feestweek zijn wij alvast op zoek naar hulpouders. Wij zoeken 

ouders die deze ochtend op school willen meehelpen. De precieze invulling van deze dag volgt 

later. Graag opgeven bij de OR: ordeborgwal@delinge.nl 

 

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! 
 

SLOTWOORD MEESTER JOS 

Beste ouders, 

 

Nog één dag en dan begint de vakantie. Voor mij stopt daarmee een bijzondere periode op De 

Borgwal. Na hier bijna 9 jaar met heel veel plezier gewerkt te hebben, neem ik morgen 

afscheid van de school. Per 1 mei begin ik aan een nieuwe uitdaging in Zevenaar.  

 

Ik wil jullie allemaal ontzettend danken voor de fijne tijd die ik hier in Bemmel op De Borgwal 

heb gehad. Samen hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt om De Borgwal steeds verder 

te ontwikkelen. Dit met het doel om kinderen, ouders en medewerkers met heel veel plezier 

naar school te laten gaan, maar ook om er voor iedereen uit te halen wat erin zit.  

Terugkijkend mogen wij volgens mij constateren dat dit is gelukt. Een grote motivatie voor 

het team van De Borgwal om op deze wijze door te gaan. 

 

Trots ben ik op het team dat er iedere dag staat. Vol passie zorgen zij dat alle leerlingen, 

jullie kinderen, goed onderwijs krijgen. Ik draag alles dan ook met een gerust hart over, ik 

laat de school in goede handen achter. Ik wil het team samen met een nieuwe directeur, heel 

veel succes en plezier wensen de komende jaren. Met deze fantastische leerlingen en ouders 

ligt er een prachtige toekomst. 

 

Ik verlaat De Borgwal met een trots gevoel en ben dankbaar dat ik op deze school mijn 

steentje bij kon dragen. 

 

Mocht ik u morgen niet meer spreken, alvast een hele fijne vakantie en wie weet tot ziens!! 

 

Vriendelijke groet, 

Jos Boonman 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 11 mei 2017. 

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

