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Infobrief nummer 17, 2016-2017 
AGENDA… 

Ma. 29-05-2017 

MR 

Di. 30-05-2017 

Potje 

 

Juf Annelies in 

groep 8 

 

Inloop 15.15 uur – 

15.45 uur 

Wo. 31-05-2017 

Juf Annelies in groep 

1/2A, juf Ria afwezig 

 

Studiemiddag/-avond 

voor het team! 

Kinder-EHBO  

Do. 01-06-2017 

Juf Christine 

afwezig 

 

Maandviering, 14.00 

uur. Publiek van 

harte welkom! 

Vr. 02-06-2017 

Juf Christine 

afwezig 

 

Groep 7 en 8 

rugbyclinic  

 

Ma. 05-06-2017 

Tweede 

pinksterdag, 

iedereen vrij! 

Di. 06-06-2017 

Potje 

 

Juf Simone 

afwezig, juf Carla 

in groep 3. 

 

 

Wo. 07-06-2017 

 

 

Do. 08-06-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Rie cursus, 

invaller in groep 5 

 

Visitatie 

Nederlandse Dalton 

Vereniging 

Vr. 09-06-2017 

Studiedag, alle 

leerlingen vrij! 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief! 

 Inloop 

 Formatie 2017/2018 

 Sportdag feestweek 

 Fidget spinners 

 Daltonvisitatie 

 Uitslag citotoets groep 8 

 Keycords avondvierdaagse 

 Vakantierooster 2017-2018 

 Grote reis meester Paul 

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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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Jan Janssen (groep 1/2B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou 

een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

28 mei   Kimberley van Vorsselen  Groep 7 

28 mei   Lars Hulleman   Groep 4 

28 mei   Sara Nijmeijer   Groep 5 

29 mei   Nick Anthony van Kampen  Groep 1/2B 

30 mei   Samuël Derksen   Groep 8 

1 juni   Joep Lukassen   Groep 3 

2 juni   Stijn van den Hurk   Groep 7 

2 juni   Sophie Manschot   Groep 1/2A 

4 juni   Laurens Hendriks   Groep 5 

4 juni    Juf Wendy    Groep 1/2B 

8 juni   Job van Driel    Groep 7 

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 

 

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! 

 

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is dinsdag 30 mei 

2017.  

 

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 

Wij zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Schooljaar 2017-2018 starten 

wij in ieder geval met 8 groepen. 2 groepen 1/2, een losse groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, 

groep 7 en groep 8. Ondanks alle inspanningen ook weer het afgelopen jaar heeft de gemeente 

wederom geen groen licht gegeven voor een extra lokaal. Wij zullen dan ook volgend 

schooljaar met alle groepen op De Borgwal blijven. Het speellokaal zal een klaslokaal blijven. 

 

Tevens zijn wij intern druk met elkaar in overleg over de personele invulling voor komend 

schooljaar. Wij hopen dit op korte termijn bekend te kunnen maken. Wanneer alles definitief 

is, wordt u hierover per brief op de hoogte gesteld. 

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

 

DALTON 

Woensdag 10 mei was er weer een regio bijeenkomst voor het daltonnetwerk. Deze 

bijeenkomsten vinden altijd plaats in Deventer. 

 

Het thema van deze bijeenkomst was “Visie op Leren”. Voor deze dag was gastspreker Robert 

Jan Simons uitgenodigd. We hebben een verdiepingsslag gemaakt rondom een groeimindset en 

een fixed mindset. Bij een groeimindset staat het leren centraal, worden leer-, denk- en 

motivatiestrategieën expliciet aangeleerd. Centraal staat dat je alles kunt leren en als je iets 

niet kunt dan heb je het nog niet geleerd. Bij een fixed mindset staan bij het leren de 

uitkomsten centraal, leren leren is niet goed mogelijk en de aanleg begrenst de mogelijkheden 

om te leren. Waarmee ze bedoelen dat leerlingen niet meer kunnen dan hun aanleg en 

opvoeding hen heeft meegegeven. Het is fijn om te merken dat er op De Borgwal een grote 

mate van groeimindset aanwezig is. Natuurlijk blijven er altijd verbeterpunten. Maar ook 

thuis kunt u hieraan bijdragen door antwoorden te geven op waarom vragen. Op school doen 

wij dit ook. Wij vertellen de leerlingen waarom dit vak belangrijk is en wat het doel van de les 

is. Waarom moeten de leerlingen dit weten/kunnen? Waar zou je deze kennis en vaardigheden 

kunnen gebruiken. En waar loop je tegen aan als je dit niet leert? Wat moet je dan precies 

weten en kunnen? Zodra er antwoord is op deze vragen volgt een gemotiveerde leerling. En 

wanneer leerlingen gemotiveerd zijn draagt dit bij aan het zelfvertrouwen waardoor de 

succesverwachtingen verhoogd worden. Een mooi doel om ons dit voor ogen te houden! 

 

SPORTDAG FEESTWEEK 

Voor de sportdag op maandag 10 juli 2017 zijn we op zoek naar vervoer voor de groepen 1 t/m 

5. Ook zouden we het fijn vinden als een paar ouders met de kinderen van groep 6, 7 en 8 

naar Hulhuizen wil fietsen. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar begeleiders bij de 

verschillende sportieve activiteiten/spelletjes voor de groepen 1/2 en de groepen 3 t/m 8. 

 

Mocht u kunnen rijden, fietsen en/of vindt u het leuk om een activiteit te begeleiden, dan 

kunt u zich inschrijven op de lijst die vanaf woensdag 24 mei bij de deur van de groepen 

hangt.  

 

Alvast onze dank!! 

 

De sportdagwerkgroep  

Ellen Berndsen, Sandra Rikken, Marlene Kleinpenning,  

juf Anne, juf Hilde (stagiaire groep 7) en meester Thijs 

mailto:borgwal@delinge.nl
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GYM 

Op woensdagmorgen is om 8.15 uur de deur van de gymzaal open. De kinderen uit de groepen 

3/4/5 komen alleen naar binnen en hebben dan een kwartier de tijd om te verkleden. Veel 

kinderen komen al in hun gymkleding naar de zaal. Het is de bedoeling, i.v.m. de hygiëne, dat 

uw kind na de gymles de gymkleding uittrekt en andere kleding aantrekt. Buitenschoenen 

mogen niet gebruikt worden in de zaal. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 

FIDGET SPINNERS 

De nieuwste rage in Nederland, de fidget spinners, is ook op De Borgwal aangekomen. Heel 

veel leerlingen hebben zo’n leuke, ronddraaiende gadget. In de media wordt de fidget spinner 

gepromoot om je concentratie te verbeteren. Een mooi speeltje zou je denken. Op De Borgwal 

merken wij dat de spinners niet alleen gebruikt worden om ermee te draaien tussen je 

vingers, de spinners kunnen ook vliegen, je kunt ze op je gezicht laten balanceren, op je pen, 

op je tenen etc. etc. Kortom: wij ervaren dat de spinners leerlingen vooral uit hun 

concentratie halen en dat ze voor afleiding zorgen binnen de groepen. Wij hebben daarom als 

team besloten dat de spinners voor- en na schooltijd en in de pauze volop gebruikt mogen 

worden, maar in de klassen willen wij ze niet meer zien. Dit is ook in alle klassen besproken, de 

leerlingen zijn hiervan op de hoogte. 

 

DALTONVISITATIE 

Donderdag 8 juni zal de Nederlandse Dalton Vereniging onze school bezoeken. Tijdens deze 

visitatie komen drie leden van de visitatiecommissie kijken hoe wij ons daltononderwijs 

hebben ingericht. Voorafgaand aan dit bezoek hebben wij een aantal documenten opgestuurd. 

De visiteurs zullen de gehele dag aanwezig zijn en in alle groepen observeren. Ook hebben wij 

een aantal ouders benaderd (OR/MR/GMR) die in gesprek zullen gaan met de visiteurs. Onze 

leerlingenraad heeft deze dag ook een taak, zij zullen bevraagd worden over ons onderwijs. 

Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Aan het eind van de dag ontvangen de teamleden het 

visitatieverslag met de eventuele aanbevelingen en/of adviezen. Uiteraard zullen wij u van de 

uitslag op de hoogte brengen. 
 

CITOTOETS GROEP 8, DE UITSLAG 

Half april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets 

van het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij 

hierover de uitslag gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 535,6. 

De leerlingen van De Borgwal hebben het wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep 

was 539,8! Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie! 
 

AVONDVIERDAAGSE 

Ook dit jaar hebben veel leerlingen van De Borgwal met de avondvierdaagse meegelopen. In 

de stoet van De Borgwal was het gezellig en werd zelfs Het Borgwallied gezongen. Op vrijdag 

kregen de leerlingen het dik verdiende diploma en natuurlijk de medaille. Bij deze willen we de 

ouders van de OR en andere hulpouders bedanken die met de voorbereidingen van dit 

wandelevenement hebben meegeholpen! 
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VAKANTIEROOSTER 2017-2018 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld. Hieronder alle data van de 

vakanties. De data van de overige studiedagen schooljaar 2017-2018 volgen aan het einde van 

dit schooljaar. 

 

Lingestudiedag 4 oktober 2017 

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2017 

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Carnavalsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2018 

2e Paasdag 2 april 2018  

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 30 april t/m 11 mei 2018 

2e Pinksterdag 21 mei 2018 

Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018 

 

GROTE REIS MEESTER PAUL 

Meester Paul heeft besloten om een grote reis te gaan maken. Meester Paul gaat naar 

Myanmar, China en Kalimantan. Hiervoor neemt hij onbetaald verlof op en plakt hij dit verlof 

aan de grote vakantie. De laatste werkdag van meester Paul zal dinsdag 6 juni zijn. Juf Daisy 

komt meester Paul vervangen. De leerlingen en ouders van groep 6 zijn hiervan op de hoogte 

gebracht. Wij wensen meester Paul alvast een hele mooie reis toe! 

 

MUSICAL KIDS HAALDEREN 

Hallo allemaal! Wij zijn Bram en Dymfy  en wij maken musicals. Het lijkt ons heel leuk om ook 

in Haalderen een musical te maken met kinderen.  

 

Iedereen tussen de 7 en 12 jaar is welkom om mee te komen doen. Wij houden geen auditie, 

want wij geloven dat iedereen talent heeft! 

 

Op zaterdagmiddag 10 juni van 13.30 uur tot 16.30 uur geven wij in Haalderen (op Basisschool 

de Wieling, Kolkweg 5) een workshop, waarin we de eerste scène van onze musical 'Gestolen' 

in elkaar gaan zetten. En aan het eind van de middag geven we een klein optreden. Zo kan je 

kijken of je musical leuk vindt en of het je leuk lijkt om in een productie mee te doen.  

Dus wij zijn op zoek naar kinderen tussen de 7 en 12 jaar 

- die het leuk vinden om mee te doen aan een musical, met zingen, dansen en acteren 

- die wel eens op een podium willen schitteren  

- of die het nog niet helemaal weten, maar het wel willen proberen 

 

DOE JE MEE? 

Opgeven kan door vóór 5 juni een mailtje te sturen naar bramisback@gmail.com 

De eigen bijdrage voor de workshop is €10,- per kind, gelieve dit bij de workshop contant te 

betalen. 

 

 

Als je meer informatie wilt kunt u uiteraard altijd bellen of mailen. Als u nieuwsgierig bent 

naar de musical 'Gestolen', dan kunt u ook eens onze website bekijken: 

www.musicalkidswageningen.nl Hopelijk tot 10 juni!  

http://www.musicalkidswageningen.nl/
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KEYCORDS AVONDVIERDAAGSE 

Tijdens de Avond4daagse die heeft plaatsgevonden, zijn er keycords uitgedeeld. Wat wij niet 

wisten, is dat deze keycords eigenlijk weer ingeleverd moesten worden. Inmiddels zijn veel 

keycords weer retour, maar nog niet allemaal. Vraag dan ook, wanneer thuis nog een keycord 

van de avond4daagse aanwezig is, deze bij de eigen groepsleerkracht in te leveren. Alvast 

dank hiervoor!!  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 juni 2017 
 


