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Infobrief nummer 16, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 15-05-2017 

 

 

 

 

Di. 16-05-2017 

Potje 

 

Groep 3 waterles 

Dijkmagazijn, 

laarzen mee! 

 

Avondvierdaagse 

 

Wo. 17-05-2017 

Avondvierdaagse 

 

Groep 4 om 9.45 uur 

naar het 

Dijkmagazijn voor 

een Lente excursie 

 

 

Do. 18-05-2017 

Avondvierdaagse 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Juf Carla B 

afwezig, invaller in 

groep 4 

Vr. 19-05-2017 

Avondvierdaagse 

 

Juf Carla B 

afwezig, invaller in 

groep 4 

 

 

 

Ma. 22-05-2017 

 

 

 

 

Di. 23-05-2017 

Potje 

 

Juf Annelies in 

groep 8 

 

Sponsorloop 

Clinicclowns, 13.15 

uur 

Wo. 24-05-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juffendag groep 1/2 

 

Do. 25-05-2017 

 

 

Vr. 26-05-2017 

 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief! 

 Gezocht: ouderhulp voor schooltuintjes 

 Schoolreis 

 Schoolfoto’s 

 Avondvierdaagse 

 Toetsen 

 Meivakantie 

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 

13 mei   Esmee Meeuwsen   Groep 1/2A 

14 mei   VB Lenderink    Groep 1/2B 

15 mei   Jasper van ’t Hullenaar  Groep 1/2A 

16 mei   Joost Hoogenkamp   Groep 7 

19 mei   Famke Wilbers   Groep 5 

21 mei   Annelinde Stinstra   Groep 3 

22 mei   Sebastiaan Rattink   Groep 5 

23 mei   Celine Ozkan    Groep 1/2A 

24 mei   Rosalie Salemink   Groep 1/2B 

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 

 

VEEL GAAT GOED, MAAR NIET ALLES! 

Wij durven met een gerust hart te zeggen dat we een behoorlijk goede school zijn met een 

team dat er voor gaat! Dat neemt niet weg dat er altijd dingen zijn die beter kunnen. U kunt 

ons helpen door eventuele problemen, op- en of aanmerkingen, ideeën etc. ter verbetering aan 

ons door te geven. Wij zien dat niet als gezeur of geklaag, maar zien deze tips als een gratis 

advies. Dus mail gerust naar borgwal@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! 

 

GEZOCHT: OUDERHULP VOOR SCHOOLTUINTJES IN GROEP 1/2 EN 4 

De groepen 1,2  en 4 zoeken ouders voor de begeleiding van de kinderen in de schooltuintjes. 

Fijn als u zich opgeeft bij de desbetreffende leerkracht. Alvast veel (tuin)plezier. 

 

REMINDER WATERLES GROEP 3 

Groep 3 heeft dinsdag 16 mei een waterles bij het Dijkmagazijn. 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.  

 

FEESTWEEK 

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 

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

COÖPERATIEF LEREN 

 

Wij willen kinderen laten leren door ze o.a. te laten samenwerken. En dan op zo’n 

gestructureerde manier dat alle kinderen betrokken zijn en er zoveel mogelijk kinderen 

tegelijkertijd actief zijn. 

We organiseren met coöperatief leren speciale activiteiten die de onderlinge relatie tussen 

de kinderen op een steeds persoonlijker niveau brengt. Doordat we steeds terugkerende 

gestructureerde vormen van samenwerking gebruiken, is de slaagkans van de samenwerking 

erg hoog en komt eenieder goed aan bod. 

Dat verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen in elkaar. 

Door een goed geregelde interactie wordt elk kind min of meer gedwongen om actief deel te 

nemen, waardoor betrokkenheid ontstaat en de kinderen zich meer gemotiveerd voelen. 

Doordat kinderen steeds weer hardop onder woorden brengen hoe ze hun opdrachten 

oplossen en aanpakken, levert dat verschillende zichtspunten op. Dit levert vooral op dat je 

bewuster aan het leren bent, met als gevolg hogere resultaten.  

 

Door coöperatief leren actief in te zetten, worden tegelijkertijd drie doelen bereikt: 

 Kinderen worden uitgerust voor een samenleving waarin ze veel zelfstandig in 

teamverband moeten werken en leven. 

 Kinderen leren meer geconcentreerd en bewuster doordat ze in interactie met elkaar 

zijn. Dankzij de activering van alle kinderen levert dit hogere leerprestaties op. 

 Dankzij het werken in teams (groepjes) is er sprake van toename van veiligheid in de 

groep. Kinderen die zich veilig voelen kunnen beter leren.  

                                                         
 

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 ????. 

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

 

BABYNIEUWS  

 

 

Marit Elbers uit groep 1/2b heeft er op 16 april een broertje ”Joep” 

bijgekregen. We wensen familie Elbers heel veel geluk toe met de 

geboorte van hun zoon en broertje.  
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SCHOOLREIS  

Op dinsdag 13 juni gaan we weer met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Waar we naar toe 

gaan is uiteraard nog een verrassing. We zullen deze dag wat later dan gebruikelijk terug zijn.  

De groepen 1-2 komen rond 16.00 uur weer terug op school en de groepen 3 t/m 7 rond 16.30 

uur. Verder informatie volgt nog in de uitnodiging.  
 

SCHOOLFOTO’S  

Donderdag 11 mei worden de inlogkaarten voor de schoolfoto's aan de leerlingen verstrekt. 

Gedurende 2 weken geldt een actieperiode waarbinnen jullie bij jullie bestelling een gratis 

klassenfoto ontvangen. Daarnaast kun je er dan voor kiezen om de foto's op school af te 

leveren. Hiervoor worden geen bezorgkosten gerekend.  

 

Hebben jullie meer tijd nodig? Ook na 2 weken kun je de foto's bestellen. De actie voor de 

gratis klassenfoto en levering op school is dan niet meer mogelijk. De schoolfotograaf komt 

niet meer terug voor het maken van foto’s van leerlingen die afwezig waren.  

 

 

LINGEWAARD ON STAGE  

    

Laat je talent zien tijdens ‘Lingewaard On Stage!’ 

Ben je tussen de 9 en 99 jaar en bezit je een uitzonderlijk 

talent? Dan is dit je kans om tijdens het jaarlijkse evenement 

LingewaardUIT! je talent te showen op het podium.  

Misschien kan je zelf heel goed dansen, zingen of iets anders wat je 

op een podium kan laten zien. Ben je 9 jaar of ouder dan kan je je 

aanmelden voor de talentenshow Lingewaard On Stage! Het kan ook zijn dat je iemand anders 

op wil geven; je vader of moeder, broer of zus of misschien je buurman of oma. Als je een 

filmpje hebt van het optreden (dat mag gewoon in de huiskamer zijn) en die samen met het 

aanmeldformulier naar ons toe mailt, doe je mee aan de voorrondes. 

Na een voorselectie op basis van ingezonden filmpjes gaan er maximaal tien kandidaten door 

naar de finale dag op LingewaardUIT! op 9-9-2017 op de Markt in Huissen 12.00-17.00. 

Wil je meedoen? Ga naar onze website: www.swlingewaard.nl en vul (samen met je ouders) het 

digitale aanmeldformulier in en het filmpje van de act. Dit kan van een eerder optreden zijn 

of gewoon een thuisfilmpje. Als je aanmelding bij ons binnen is, ontvang je een 

ontvangstbevestiging. Aanmelden voor Lingewaard on stage kan tot 1 juli 2017.  

Op basis van de filmpjes vindt een voorselectie plaats en uiteindelijk blijven tien 

finalekandidaten over. Een live voorronde kan onderdeel van de voorselectie zijn. Daarmee 

bedoelen we dat misschien komen kijken bij een live optreden om uit te maken of je door 

gaat naar de volgende ronde. De beoordeling van de voorrondes en op de finaledag wordt door 

een deskundige jury gedaan. De winnaar van Lingewaard on stage krijgt, naast een daverend 

applaus en lokale bekendheid, een prijs die aansluit op zijn talent en carrière.  

Meer weten? Neem contact op met: Melissa Davina, tel. nr. 088 255 25 50 of email adres: 

m.davina@swlingewaard.nl 

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) organiseert het talentenprogramma ‘Lingewaard on 

stage’ in samenwerking met het Cultureel Platform Lingewaard (CPL). Voor alle talentvolle 

Lingewaarders is dit de kans om voor thuispubliek het podium te pakken.  
 

http://www.swlingewaard.nl/
mailto:m.davina@swlingewaard.nl
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AVONDVIERDAAGSE  

Afgelopen maandag en dinsdag zijn in alle klassen de hangers, insteekhoesjes, brieven en 

eventueel de t-shirts uitgedeeld aan alle leerlingen die zich hebben opgegeven voor de 

avondvierdaagse. Als de kinderen wel via school meelopen, maar niet met school hebben zij 

geen schoolshirt gekregen.  

 

TOETSEN  

Zoals u inmiddels weer werken we op De Borgwal met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor 

het basisonderwijs. Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo 

krijgen we inzicht in de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als 

school vinden we het prettig om te zien hoe de klas scoort op toetsen die landelijk hetzelfde 

genormeerd worden. Zo hebben wij een onafhankelijke meetmomentopname van de resultaten.  

Het is goed dat we ons allemaal realiseren dat we deze toetsen moeten gebruiken zoals ze 

bedoeld zijn; een instrument om de leerlingen te volgen. Helaas wordt er in de praktijk nogal 

eens meer druk op gelegd.  

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons 

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling 

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst?  En ook wat zijn de nieuwe doelen die 

we willen behalen met de kinderen?  

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk 

dat de toetsen op een zelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen 

mogelijk voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke 

onderwijsbehoeften.  

De toetsen nemen we in ieder geval 2 keer per jaar af. In januari/februari en in mei/juni. De 

resultaten worden altijd met u besproken tijdens de geplande oudergesprekken. Zo heeft u 

ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.  

 

Het toetsschema voor de periode mei/juni ziet er als volgt uit: 

In de maand Groep  Toets  
mei  Groep 1 en 2 Rekenen voor Kleuters 

Groep 1 en 2 Taal voor Kleuters 
Groep 3 t/m 7 AVI* en DMT* 

juni  

 

Groep 3 en 4 Begrijpend Lezen 
Groep 3 t/m 7  Woordenschat 
Groep 3 t/m 7 Spelling  
Groep 3 t/m 7 Rekenen-Wiskunde 

* AVI= tekstlezen 

* DMT=woordlezen 

 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de 

leerkracht of met Margriet Hofs, intern begeleider. 
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AFSCHEID VAN JOS  

Op 21 april heeft de ouderraad ook afscheid genomen van meester Jos. Siska heeft Jos 

bedankt voor de prettige samenwerking met de OR en daar hoorde natuurlijk ook een mooi 

cadeau bij. Namens alle ouders en kinderen van de Borgwal hebben wij hem tuinfakkels en een 

mooie kookset aangeboden waarmee hij buiten op open vuur kan koken.  

 

MEIVAKANTIE  

Wij hebben diverse vragen ontvangen over het feit dat De Borgwal maar 1 week meivakantie 

had en er ook scholen zijn in Lingewaard die 2 weken meivakantie hebben. Hoe zit dat nou? 

 

Het vakantierooster wordt vastgesteld door Stichting De Linge, dit in samenspraak met de 

GMR. Stichting De Linge heeft ervoor gekozen dat de scholen maar 1 week meivakantie 

hebben en dat de overige vrije dagen door het schooljaar heen worden ingezet als 

studiedagen voor de leerkrachten. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 25 mei 2017 
 
 


