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Infobrief nummer 3, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 09-10-2017 

  

Di. 10-10-2017 

Potje 

 

Juf Simone in 

groep 8, juf Carla 

in groep 3 

 

Wo. 11-10-2017 

Juf Simone in groep 

8 

Do. 12-10-2017 

Maandviering, 14.00 

uur. Ouders zijn 

welkom.  

Vr. 13-10-2017 

Invaller in groep 5 

HERFSTVAKANTIE  

TOT EN MET ZONDAG 22 OKTOBER 2017 

Ma. 23-10-2017 

Invaller in groep 6 
 

Di. 24-10-2017 

Potje 

 

 

 

Wo. 25-10-2017 

Luizencontrole  

Do. 26-10-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vergadering 

leerlingenraad 

Vr. 27-10-2017 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Interesse in de MR?; 

 Verkiezingen voor de leerlingenraad; 

 Studiedag onderbouwjuffen; 

 Kinderboekenweek; 

 Toetsen in groep 2; 

 Actie schoenendoos; 

 Schoolfotograaf. 
 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Anne Mattijssen van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

                                                                                            

SCHOOLFOTOGRAAF 

Dinsdag 15 mei 2018 komt de schoolfotograaf naar De Borgwal. Noteren jullie deze datum 

alvast op de jaarkalender? 

 

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 

7 oktober   Jack Hermeling  Groep 5 

7 oktober   Juf Anne   Groep 4 

9 oktober   Yindee Hendriks  Groep 7 

13 oktober   Ruben Leenders  Groep 4 

13 oktober    Yara Pijl   Groep 5 

14 oktober   Matteo van Ooijen  Groep 3 

18 oktober   Tijmen Derksen  Groep 8 

19 oktober   Tristan Sijnja  Groep 6 

20 oktober   Olaf Witlox   Groep 3 

21 oktober   Anne Mattijssen  Groep 1/2B 

21 oktober   Coen Derks   Groep 5 

21 oktober    Anne Mattijssen   Groep 1b  

22 oktober   Dieze Hermeling  Groep 3 

22 oktober   Rosa Spruit   Groep 4 

25 oktober   Pjotr Steemers  Groep 5 

26 oktober   Daan Degen   Groep 6 

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

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 september was 

€59,35 DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

MR 

Aan het einde van dit schooljaar gaat Rob Gebbing de MR verlaten. Wij zijn heel benieuwd of 

er ouders zijn die interesse hebben om zitting te nemen in de MR van De Borgwal en daar 

meer over zouden willen weten. U kunt 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! 

 

 

 

 

DALTON 

Afgelopen dagen zijn we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig geweest met de verkiezingen voor 

de leerlingenraad van dit schooljaar. Er waren veel leerlingen die zich kandidaat hadden 

gesteld, heel erg fijn en nogmaals bedankt daarvoor. Wat is belangrijk en welke kwaliteiten 

moet je hebben om in de leerlingenraad te komen. De leerlingen presenteerden zichzelf in de 

eigen groep en vervolgens werd er gestemd op 2 geschikte kandidaten.  

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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Waarom hebben wij een Leerlingenraad? 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit 

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We 

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. 

 

Door het oprichten van een Leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze 

actief participeren en meedenken over schoolse zaken.  

Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De 

Borgwal te bevorderen. 

 

Wanneer de leerlingenraad heeft vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. 

 

De leden van de leerlingenraad van De Borgwal schooljaar 2017-2018 zijn: 

Groep 4 Melua van den Brink Iven Hendriks 

Groep 5 Mees Mocking Isis van Houtert 

Groep 6 Lynn Derksen Rune Bakker 

Groep 7 Renske van Alst Figo Wattimena 

Groep 8 Joost Hoogenkamp Jasmijn Gebbing  

 

Na de herfstvakantie zal er in de groepen de eerste klassenvergadering plaatsvinden, waar de 

ideeën uit de ideeënbus besproken worden.  

 

De eerste vergadering voor de leerlingenraad staat gepland op donderdag  26 oktober van  

14:15-15:00 uur. Wij wensen de leerlingen van de leerlingenraad veel succes en plezier.  

 

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE BORGWAL 

In eerdere infobrieven hebben wij al vermeld dat de politie weer controleert op het correct 

parkeren in de parkeervakken rondom de scholen. Dit allemaal voor de veiligheid van onze 

leerlingen die naar school komen. Het gebeurt nog regelmatig dat er fietsers op de 

wandelpaadjes bij de vijver fietsen. Dit veroorzaakt een onveilige situatie voor de mensen die 

gebruik maken van de wandelpaden. Het zou heel fijn zijn wanneer we met z’n allen weer even 

scherp zijn op het verkeer rondom school. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

MET DE BRUNA WINKEL SPAREN VOOR DE SCHOOLBIEB  

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens deze weken kan onze school 

sparen voor de schoolbieb. Hoe gaat dit in zijn werk?  Ouders kopen tijdens de KBW een 

kinderboek bij de Bruna winkel en leveren de bon in bij juf Ria (gr 1-2) of juf Carla (gr 3). Wij 

verzamelen alle bonnen en leveren de bonnen in bij de Bruna winkel. 20 % van het 

kassabonnenbedrag mogen wij besteden voor kinderleesboeken voor school. 

 

 

 

SJORS SPORTIEF EN CREATIEF 

Vanaf woensdag 11 oktober start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. 

Het hele schooljaar kunnen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit hun eigen 

gemeente of uit de regio. De boekjes worden op 9 en 10 oktober uitgedeeld op alle scholen en 

vanaf 11 oktober 14.00 uur kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om kennis 

te maken met het aanbod van Lingewaard. Nieuw is dit jaar dat Sjors er al is voor de kinderen 
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van groep 1! In het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een 

tijdje voordat de cursus begint, schrijf kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen 

het boekje! Het boekje is het hele schooljaar geldig! En we hopen dat er veel kinderen 

gebruik maken van dit project! 

 

STUDIEDAG ONDERBOUW 

Dinsdag 26 september zijn de juffen van de groepen 1/2 a, 1/2 b en 3 naar een cursus van 

Medilex geweest in Amersfoort. Tijdens deze interessante dag werd de focus gelegd op het 

jonge kind. En zijn de juffen geïnspireerd geraakt om op zoek te gaan naar talenten. Verder is 

er gesproken over feedback geven op het proces. Kortom een leerzame studiedag! 

 

KINDERBOEKENWEEK 2017 

Op woensdag 4 oktober is de kinderboekenweek 2017 gestart. Het thema dit jaar is 

“Griezelen”. De leerkrachten zullen verder in de klas het thema behandelen. 

Op donderdag 12 oktober wordt om 14.00 uur het thema afgesloten met een maandviering 

waarbij ouders aanwezig mogen zijn. Op deze dag mogen de kinderen verkleed naar school 

komen.  

 

TOETSEN GROEP 2 

Binnenkort wordt met de kinderen van groep 2 een digitaal taaltoetsje afgenomen.  

 

ACTIE SCHOENENDOOS 

 

                                
Wat houdt de actie Schoenendoos in? 

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor 

hen te versieren en te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Met een schoenendoos laten we aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken zien, dat we aan hen hebben gedacht. Doe daarom mee en maak andere 

kinderen blij met een gevulde schoenendoos, die een schatkist is voor die ander! 

 

Waar gaan de dozen in 2017 heen? 

Dit jaar gaan de gevulde schoenendozen naar landen in West Afrika, Oost Europa, het 

Midden Oosten en vluchtelingskinderen in Europa. Kijk eens op de site 

www.actie4kids.nl voor mooie filmpjes van de uitdeling in 2016 (Sierra Leone). 

 

 

 

Wat kan er in de Schoenendoos? 

De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: 

schoolspulletjes, zoals schriften, pennen, gum en potloden. Verder 

verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo, een tandenborstel, tandpasta of een kam. 

http://www.actie4kids.nl/


Infobrief schooljaar 2017-2018 5 

Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken , zoals een knuffel, een bal, een pop of 

autootje. Wat er niet in mag is geld, snoep/etenswaren en oorlogs-/vechtspeelgoed.  

 

Hoe pak je het aan? 

1.  Zoek een schoenendoos: neem een normaal formaat schoenendoos, geen 

laarzendoos. Zo krijgen alle kinderen ongeveer een zelfde formaat cadeau! 

2.  Laat ook de doos eruit zien als cadeautje en versier de doos. Dat kun je doen 

met verf, leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de doos niet dicht, want 

voordat zij vervoerd worden, vindt er nog een controle plaats i.v.m. niet toegestane 

spullen. 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, verzorging en spelen. 

4. Afronden Jouw schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost 

vijf euro per doos aan kosten voor transport. De protestantse kerk in Bemmel doet 

mee aan deze actie en wil daarom de helft van de verzendkosten voor alle deelnemers 

betalen, dus doe – als dat kan -  € 2,50 in een envelop. Plak de envelop dicht en lever 

deze in samen met je schoenendoos in op school. De dozen worden verzameld op de 

trap! De laatste moment dat je in kunt leveren op school is vrijdag 3 november 2017 

a.s. tot 15.30 uur. 

 

Daarna kun je de schoenendoos ook inleveren tijdens een feestelijke dienst op zondag 

5 november 2017 om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan de Dorpsstraat te Bemmel! 

Voor vragen: Juf Christine of Ingrid Weideveld (intoweideveld@hotmail.com)   

    

NOG EEN WEEKJE EN DAN LEKKER VAKANTIE 

De eerste periode van schooljaar 2017-2018 zit er alweer bijna op! Wij wensen jullie allemaal 

een fijne vakantie en hopen jullie maandag 23 oktober allemaal weer te zien!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 26 oktober 2017 
 


