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Infobrief nummer 4, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 30-10-2017 

  

Di. 31-10-2017 

Potje 

 

 

Wo. 01-11-2017 

 

Do. 02-11-2017 

Groep 3 naar het 

dijkmagazijn. 

Vr. 03-11-2017 

 

Ma. 06-11-2017 

 

Di. 07-11-2017 

Potje 

 

Meester Thijs 

cursus, invaller in 

groep 7 

 

Wo. 08-11-2017 

 

Do. 09-11-2017 

Reshare kleding-

inzameling 

 

Groep 6 

dijkmagazijn 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 10-11-2017 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Reminder schoenendoosactie; 

 Opgave broertjes en zusjes; 

 Schooldammen; 

 Luizencontrole; 

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 

28 oktober   Famke Knorth  Groep 7 

29 oktober   Kaiden van het Hullenaar Groep 5 

1 november   Sarai Derksen  Groep 6 

3 november   Lars Schaeffer  Groep 2B 

4 november   Rune Bakker   Groep 6 

6 november   Marit Elbers   Groep 2B 

8 november   Evi van der Reest  Groep 3 

10 november   Maximiliaan van Helden 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 

 

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 

Uw kind(eren) zit(ten) op De Borgwal dat is een daltonschool maar wat is dat precies, wat 

vertelt u aan andere ouders? 

 

Het daltononderwijs gaat uit van de volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van kinderen. 

 

Zelfstandigheid  betekent dat de kinderen zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen 

moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Het planbord, registratiebord en/of de dag-

/weektaak speelt hierin een enorm belangrijke rol. 

Zelfstandig leren komt sterk tegemoet aan de motivatie van kinderen, kinderen willen immers 

graag actief en op eigen niveau bezig zijn; hier ligt de uitdaging om beter te worden. Een 

voordeel is dat kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de 

leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp 

nodig hebben. Het planbord en de dag-/weektaak is het middel bij uitstek om het principe van 

zelfstandigheid te stimuleren. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een dag of 

week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de dag-/weektaak zelf kiezen aan 

welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met andere 

kinderen worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten 

niet duidelijk zijn. 

 

In de volgende infobrief het vervolg hierop. 

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

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! Het 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)   

 

http://www.actie4kids.nl/
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OPGAVE LEERLINGEN 

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar 

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor 

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het 

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie 

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!! 

 

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

Regelmatig besteden wij in de infobrief aandacht aan hoe wij met elkaar omgaan. Als het niet 

goed gaat, dan willen we dat zo snel mogelijk willen aanpakken. Bij een vermoeden van pesten, 

ook al betreft het niet uw eigen kind, stellen wij het op prijs dat u contact opneemt met de 

leerkracht en/of een mailtje stuurt naar borgwal@delinge.nl. Wij willen graag dit soort 

problemen te lijf gaan. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen, omdat pesten zelden onder 

het oog van de leerkrachten gebeurt. Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat het van 

belang is elk incident te melden en zeker ook als er al eerder actie op is ondernomen. 

Wanneer wij niets horen, denken wij dat het goed gaat. Als dat niet het geval is, moet u dus 

niet denken: ‘Zie je wel, het helpt toch niet…..’., maar moeten wij waarschijnlijk andere acties 

ondernemen. Laat het ons dus weten! 

 

SCHOOLDAMMEN GROEPEN 5 T/M 8 

Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente 

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het 

kampioenschap deelnemen: 

 

woensdagmiddag 8 november 2017 voorronden viertallen 

woensdagmiddag 15 november 2017 finale viertallen 

woensdagmiddag 22 november 2017 persoonlijk schooldamkampioenschap 

 

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur 

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is 

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten 

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. U dient zelf uw kind bij De Bongerd op te halen als uw 

kind geen toestemming heeft om vanaf De Bongerd alleen naar huis te fietsen. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan fietst uw kind om 12:15 uur met de leerkracht mee terug naar De Borgwal. 

 

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen kunnen, via de mail of 

briefje met handtekening van ouders, bij de groepsleerkracht worden opgegeven. De 

leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 5/6 en één van groep 

7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de damgroep worden geplaatst.  

 

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit 

bij de aanmelding van uw kind aan de groepsleerkracht wordt doorgegeven.  

 

Leerlingen kunnen tot en met woensdag 1 november worden opgegeven. 

Deelnemende leerlingen ontvangen vrijdag 3 november een brief met verdere informatie. 

mailto:borgwal@delinge.nl
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DRIEHOEKSGESPREKKEN 

Het Daltononderwijs richt zich op de pijlen: zelfstandigheid, 

samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. De pijler 

‘Reflectie’ willen wij als Borgwal zijnde verder uitbouwen. De 

gesprekken zoals deze ieder schooljaar met ouders worden 

gevoerd, breiden wij uit tot gesprekken met ouders en kind.  

De startgesprekken zoals deze in september zijn geweest blijven 

gewoon bestaan. Deze vinden plaats tussen de leerkracht en de ouders. De andere gesprekken 

vinden plaats aan de hand van de ontwikkelingslijnen verantwoordelijkheid, reflectie, 

samenwerken en zelfstandigheid (daltonpijlers).  

Het team heeft gesprekskaarten ontwikkeld met vragen die gebruikt kunnen worden tijdens 

de gesprekken. De gesprekken met kinderen erbij zullen 15 minuten duren. De gesprekken 

zullen in de eerder aangegeven weken plaatsvinden na schooltijd en begin van de avond. 

Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met broertjes en zusjes, zoals u van ons gewend 

bent. De gesprekken die alleen met ouders worden gevoerd duren zoals gebruikelijk 10 

minuten. 

In onderstaand schema kunt u zien hoe wij de gesprekken gaan vormgeven. De gesprekken 

naar aanleiding van het zomerrapport zullen facultatief zijn.  

 

Groepen  Wanneer 

gesprekken? 

Wie aanwezig? Onderwerp 

1/2  September  

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Alleen ouders 

Alleen ouders  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

3 September 

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Alleen ouders 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

4 September 

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Ouders en kind 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

5 September 

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Ouders en kind 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

6 September 

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Ouders en kind 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

7 September  

Februari 

Juli 

Alleen ouders 

Ouders en kind 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Winterrapport 

Zomerrapport 

8 September 

November 

Januari  

Alleen ouders 

Ouders en kind 

Ouders en kind  facultatief 

Startgesprek 

Voortgangsgesprek  

Adviesgesprekken 

 

LUIZENCONTROLE 

Afgelopen woensdag zijn alle leerlingen weer gecontroleerd op kleine beestjes. Gelukkig zijn 

wij wederom luizenvrij. Kriebelmoeders bedankt voor de controle! 
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OPROEP HULPOUDERS VERSIEREN HAL OP 17 NOVEMBER 

Op 17 november a.s. willen we met een groepje ouders de hal versieren voor het 

grote Sinterklaasfeest! Onder het motto: “vele handen maken licht werk” is jullie hulp 

van harte welkom om 13:15 uur! 

Opgeven kan via: ordeborgwal@delinge.nl 

 

Namens de Sint commissie alvast bedankt voor uw hulp! 

 
KLEDING OPHALEN RESHARE DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017 

Donderdag 9 november kunt u uw oude kleding weer doneren voor Reshare. De school ontvangt 

per kilo kleding een kleine vergoeding die weer ten goede komt aan de kinderen.  

U kunt de zakken met kleding alleen ’s ochtends tot 09:00 uur inleveren op onderstaand 

adres: Het Hoog 20 

 
Wat wordt er wel ingezameld? 

- Alle draagbare boven – en onderkleding 
- Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden) 
- Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen) 
- Zachte knuffelbeesten 

 
Wat wordt er niet ingezameld? 

- Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof) 
- Niet draagbare kleding en schoenen 
- Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc. 
- Werkkleding en vervuilde kleding 
- Hard speelgoed  
- Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel) 
 

Hoe moet de kleding verpakt worden? 
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste 
bescherming tegen het vuil en nat worden van de kleding. S.v.p. niet grote aantallen dezelfde of op dezelfde 
manier dichtgeknoopte kledingzakken aanbieden, hierdoor wordt de suggestie gewekt dat de kleding 
gesorteerd is. Voor gesorteerde kleding kan geen vergoeding worden gegeven. 
 

BIJLAGEN 

 Lingewaard Natuurlijk 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 9 november 2017. 
 

mailto:ordeborgwal@delinge.nl

