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Infobrief nummer 2, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 25-09-2017 

 MR 

 

Inloop 

Di. 26-09-2017 

Potje 

 

Leerkrachten 

groep 1-2a, 1-2b en 

3 op cursus. 

Invallers in deze 

groepen. 

Wo. 27-09-2017 

Kinderpostzegelactie 

 

Groep 5 om 08.30 

uur met fiets op 

school!  

Do. 28-09-2017 

Groep 4 naar het 

Dijkmagazijn 

Vr. 29-09-2017 

 

Ma. 02-10-2017 

 

Di. 03-10-2017 

Potje 

 

Dierendag op De 

Borgwal 

 

Wo. 04-10-2017 

Lingestudiedag, alle 

leerlingen vrij! 

Do. 05-10-2017 

Landelijke staking 

leerkrachten, 

school blijft 

gesloten! 

 

Dag van de 

leerkracht 

 

Vr. 06-10-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Opening KBW 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Klassenouders. 

 Biebouders. 

 Kinderpostzegels. 

 Vieringen. 

 Dierendag. 

 Visitatie Daltoncommissie. 

 Week van de pauzehap. 

 Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018. 
 

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 Ruben ter Heurne van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

28 september  Juf Carla B   Groep 4 

28 september  Brent Mocking  Groep 4 

29 september  Aivey Sijnja   Groep 4 

30 september  Maud van Driel  Groep 1/2B 

1 oktober   Marnik Brouwers  Groep 7 

2 oktober   Iris Jansen   Groep 1/2A 

6 oktober   Iven Hendriks  Groep 4 

6 oktober   Lize Kleinpenning  Groep 3 

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

NAAR BINNEN GAAN VOOR SCHOOLTIJD, HERHALING 

Nu het schooljaar weer gestart is, willen wij graag weer even aandacht voor het naar binnen 

gaan. Vorig schooljaar viel het ons op dat er leerlingen heel vroeg naar binnen kwamen. De 

deuren zullen voor alleen de kleuters opengaan om 08.20 uur. Vanaf die tijd mogen de 

kinderen die overblijven en hun beker in de koelkast moeten zetten ook naar binnen, dit alleen 

om de overblijfspullen even binnen neer te leggen. Willen alle andere kinderen buiten blijven?! 

Ditzelfde geldt ook voor de middagen. Om 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen. De 

andere leerlingen uiteraard wanneer de bel gaat. Willen de ouders van de groepen 1-2 er 

ook aan denken dat we om 8.30 uur graag willen starten met de les. Alvast bedankt!  

 

KLASSENOUDERS 

Gelukkig hebben alle klassen weer klassenouders gevonden! 

Groep 1/2 A Nicole Tijssen ( moeder Lola) 

Linda Jansen ( moeder Iris) 

Groep 1/2 B Melinda Knorth, moeder van Pim  

Karin Bakker, moeder van Isis  

Groep 3 Linda Jansen (moeder van Sam)  

Groep 4 Jeanine Hendriks, moeder Iven 

Corine Leenen, moeder Faye 

Groep 5 Marianne Kroef (moeder Linn) 

Mariët Mombarg (moeder Romeé) 

Groep 6 Maaike Hendriks, moeder Laurens 

Jane Ririhena, moeder Nadjero 

Groep 7 Maaike Hendriks, moeder Annabel 

Melinda Knorth, moeder Famke 

Groep 8 Marieke Wille, moeder van Robin 

Linda Bierman, moeder van Rens 

 

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 maanden juli en augustus was 
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€ 43,62. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

BIEBOUDERS 

Gelukkig! Alle klassen hebben weer een biebouder/biebouders gevonden! 

Groep 1/2 A en 1/2 B Suzanne Dwarswaard ( moeder Floor) en 

Linda Huberts (moeder van Thijmen uit 2b)  

Groep 3 Jana Witlox (moeder van Olaf) 

Groep 4 Debby Stinstra, moeder van Annelinde 

Groep 5 Carola Pietersen, moeder van Aniek 

Groep 6 Marjolein van der Heide, moeder van Fiene 

Groep 7 Mirjam Hendriks, moeder van Thijs 

Dieuwke de Wit, moeder van Nikolai 

Groep 8 Yvonne Joosten, moeder van Sam 

Petra van den Hurk, moeder van Stijn 

  

KINDERPOSTZEGELS 

Woensdag 27 september om 12 uur begint weer de landelijke actie van de ‘Kinderpostzegels’. 

Groep 8 van De Borgwal doet hier ook weer aan mee. Omdat groep 8 dan bij de gymzaal is, 

krijgen de leerlingen op dinsdagmiddag en woensdagochtend al de tijd om de postzegels op 

het schoolplein te verkopen aan u. Heeft u interesse? Spreek groep 8 aan! Voordeel voor u: 

een zegeltje voor op de deur, zodat u woensdagmiddag geen kinderpostzegelverkopende 

kinderen meer aan uw deur krijgt! De leerlingen van groep 8 zijn woensdag 27 september om 

12 uur uit, de gymles duurt dus 15 minuten korter. 

 

TUINOUDERS 

Voor de schooltuintjes zijn we nog op zoek naar enkele ouders/opa’s/oma’s die tijdens 

schooltijd de kinderen willen begeleiden in de tuintjes. Bij de groepen 1-2a en b hangen 

intekenlijsten.  

 

VIERINGEN 

Een aantal keer per jaar organiseren wij op school een viering. Dit kan een feestje zijn dat 

past bij de tijd van het jaar (bijvoorbeeld carnaval) of een maandviering in de hal.  

Tijdens een maandviering zal iedere groep, of een deel van de groep, zich presenteren. 

De leerkracht bepaalt met de groep wat er voorgedragen gaat worden. Gedacht kan worden 

aan liedjes, dansjes, instrumentale stukken, toneelstukjes, verhalen en nog veel meer. 

 

Als school vinden wij het belangrijk geregeld vieringen te organiseren, dit vanuit 

verschillende oogpunten. Voor de spelers om kennis te maken met het optreden voor publiek 

(o.a. lef, originaliteit, boeien, hoorbaar zijn, etc.), leren samenwerken en de creatieve 

ontplooiing. De luisteraar/kijker ontwikkelt een goede luisterhouding; o.a. het rechtop zitten, 

stil te zijn en zich goed te concentreren. Tot slot vinden wij het als school belangrijk 

momenten te creëren waarop ook ouders de school bezoeken. 

 

Ouders zijn dan ook van harte welkom bij onze vieringen!!  

Data: zie jaarkalender.  

 

UITNODIGINGEN UITDELEN 

Het gebeurt regelmatig dat er uitnodigingen voor kinderfeestjes worden uitgedeeld in de 

klas. Dit kan voor leerlingen die geen uitnodiging krijgen een minder prettige ervaring zijn. 
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Daarom willen wij u vragen om het uitdelen van uitnodigingen aan een selecte groep leerlingen 

buiten schooltijd te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

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 

 

HOE GAAT WE MET ELKAAR OM 

In de eerste Infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij 

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij 

verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat 

gepest wordt, een mailtje te sturen naar borgwal@delinge.nl.   

 

Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg 

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders er achter komen dat hun kind ergens mee 

zit. Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

 Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met 

wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk? 

 Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen elkaar? 

Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit de klas 

meespelen? 

 Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt?  

 

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te 

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt. 

 

DIERENDAG 

Woensdag 4 oktober is het nationale dierendag. Ook op De Borgwal besteden wij hier 

aandacht aan, alleen een dagje eerder, dinsdag 3 oktober. Tussen 08.30 – 08.40 uur mag 

iedereen die dat wil, zijn of haar huisdier laten zien op het schoolplein. Iedereen kan dan 

elkaars dier bekijken. Alle dieren moeten om 08.40 uur weer mee naar huis. Op het plein 

zullen cirkels getekend worden waar je in kunt gaan staan met je huisdier. Alle kinderen en 

ouders die dit willen, kunnen langs lopen om de dieren te bekijken. 

 

HERHALING GYM 

Zoals ook in eerdere infobrieven is gecommuniceerd lopen de leerlingen van groep 3 en 4 na 

hun gymles van De Bongerd naar De Borgwal. Het wordt onveilig wanneer zij hun fiets aan hun 

hand mee moeten nemen. De leerlingen uit groep 3 en 4 moeten dus worden afgezet bij De 

Bongerd. De leerlingen van groep 5 fietsen met juf Rie terug naar De Borgwal. Zij moeten dus 

wel op de fiets komen. Alle leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 fietsen om half 11 naar 

De Bongerd en gaan vanaf daar weer naar huis, of fietsen met de leerkracht mee terug naar 

De Borgwal. Let u erop dat de les om 8.30 uur begint. De kinderen mogen om 8.15uur de 

kleedkamer in. 

 

Bij de groepen 1-2 merken we nu al dat het lastig is om voldoende begeleiding van ouders of 

opa’s/oma’s te krijgen. We kunnen echt niet zonder uw hulp! De gym kan niet doorgaan bij te 

weinig begeleiding!  

 

WEBSITE 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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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! 

 

DALTON 

Voor de zomervakantie is op donderdag 8 juni 2017 De Borgwal gevisiteerd door de 

Nederlandse Dalton Vereniging. Wij zijn deze dag bezocht door 3 leden van de NDV. Wij 

kijken terug op een zeer fijne dag. De lovende woorden o.a. “een waanzinnig gave school!”, “een 

hele stevige basis” en de verkregen feedback geven ons allen een enorme drive om bepaalde 

punten verder uit te bouwen en andere punten vast te houden. Deze week ontvingen wij 

officieel de licentieverlenging voor een periode van vijf jaar. En het goedgekeurde 

visitatieverslag. Wij zijn trots op het behaalde resultaat! Op de site kunt u het volledige 

visitatieverslag lezen. 
 

RAPPORTEN 

Wij missen nog steeds een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis 

hebben liggen, wilt u deze dan meegeven met uw zoon of dochter?! Alvast bedankt! 
 

WEEK VAN DE PAUZEHAP, GROEP 5 T/M 8 

25 september t/m 29 september doen wij mee aan het lesprogramma ‘Ik eet het beter’, 

gesponsord door Albert Heijn. Met dit lesprogramma gaan de leerlingen dagelijks 10 minuten 

aan de slag. Daarbij leren ze niet alleen wat een gezonde pauzehap is; ze ervaren ook hoe 

lekker zo’n verantwoord 10-uurtje kan zijn. Bij het programma hoort ook een gratis 

boodschappenpakket met heerlijk gezonde pauzehappen waarvan de leerlingen de hele week 

kunnen genieten. 

 

JAARKALENDER 

Vorige week heeft u per mail de jaarkalender voor dit schooljaar ontvangen. Wij hebben 

geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, al leert ons de ervaring dat er altijd bepaalde 

activiteiten in het jaar toegevoegd worden. Wij zullen bij wijzigingen en/of aanvullingen 

melding maken middels de nieuwsbrief en de kalender op onze website. Over de belangrijke 

data en de vakanties hebben wij u eerder al geïnformeerd, hier zijn verder geen wijzigingen 

in aangebracht. Vanzelfsprekend staan deze data ook in de jaarkalender opgenomen.   

 

PESTPROTOCOL 

In iedere klas is aandacht besteed aan het pestprotocol dat wij op De Borgwal hanteren. Uit 

alle klassen is een klassenvertegenwoordiger/-ster gekozen die het protocol heeft 

ondertekend. Ook hebben een leerkracht, de voorzitter van de MR, de voorzitter van de OR 

en de directie het protocol ondertekend. In beide halletjes en in de buitenklas komt een 

exemplaar te hangen. Tevens zal er een exemplaar op de website verschijnen. 

 

BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF 

 Brief over de ouderbijdrage 2017/2018. Deze is ook op papier meegegaan vandaag. 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op vrijdag 6 oktober 2017 
 

http://www.borgwal.nl/

