
Infobrief schooljaar 2017-2018 1 

   

 

 

 

Infobrief nummer 5, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 13-11-2017 

Gesprekken groep 

8 

 

Juf Karen afwezig, 

invaller in groep 6 

Di. 14-11-2017 

Potje 

 

 

 

Wo. 15-11-2017 

Gesprekken groep 8 

Do. 16-11-2017 

Creatief 

 

ANWB verkeersdag 

 

Gesprekken groep 8 

Vr. 17-11-2017 

13:15 uur hal 

versieren voor 5 

december 

Ma. 20-11-2017 

Lootjes trekken 

 

MR 

Di. 21-11-2017 

Potje 

 

Maandviering, 

14.00 uur, iedereen 

welkom 

 

 

 

Wo. 22-11-2017 

 

Do. 23-11-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Vr. 24-11-2017 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Potje; 

 Daltonkernwaarden; 

 Sinterklaas; 

 Honden op het plein en in de school; 

 Roken bij de poorten; 

 Schoenendoosactie Borgwallers bedankt! 

 Familiekracht café 

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 Vera Huiskes van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

18 november  Brian Creemers  Groep 2A 

20 november  Rick Maters   Groep 7 

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 oktober was € 46,60 

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

 

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 

In de vorige info brief hebben we u al verteld dat het daltononderwijs uit gaat van de 

volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, 

effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Deze keer lichten we het kopje samenwerken eruit. 

 
Door samenwerken vergroot je de betrokkenheid van kinderen naar elkaar. Kinderen leren dan 

ook bewust om samen te werken binnen de eigen groep, bv. aan de hand van projecten, maar 

ook buiten de groep, bv. door hulp te geven aan kinderen uit een andere groep.  

Op het gebied van samenwerken maken wij het volgende onderscheid:  

 Samenwerken uit oogpunt van sociale vorming 

De sociale vorming op school dient gezien te worden als een echte leerschool voor het 

latere leven. Respect is hierbij een kernbegrip. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 

we de kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn, maar wel moeten 

proberen om met iedereen te kunnen samenwerken. Het ontwikkelen van omgangsvormen 

loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. 

 

 Didactisch samenwerken 

Hieronder verstaan we dat de kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. 

Bijvoorbeeld kinderen krijgen de opdracht gezamenlijk, in tweetallen, of in groepjes een 

bepaalde taak uit te voeren. Bij individuele taken kan een kind uitleg vragen aan een ander 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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kind. Kinderen bieden elkaar, indien nodig, een helpende hand. Belangrijk hierbij is andere 

kinderen niet storen. 

 

We werken binnen de groepen met oog- en schoudermaatjes (coöperatief leren: maatje 

tegenover en/of naast je). In de onderbouw hebben kinderen regelmatig een vast maatje. 

Respect voor jezelf en de ander is bij samenwerken een basisvoorwaarde. 

 

VERSIEREN VOOR SINTERKLAAS, VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017 

De ‘hulpjes’ van de Sint kunnen op vrijdag 17 november om 13:15 uur nog wat helpende handjes 

gebruiken bij het versieren van de hal. Mocht je tijd hebben dan zien we je heel graag om 

13:15 uur in de hal van het hoofdgebouw.  

 

SINTERKLAAS IN GROEP 1 T/M 8 

Zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De 

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op dinsdag 5 december komt 

de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint buiten op de parkeerplaats van 

de leerkrachten ontvangen. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij van harte welkom! 

De parkeerplaats kan deze ochtend dus niet worden gebruikt. Na het ontvangst gaat 

Sinterklaas met de leerkrachten en leerlingen naar binnen. De leerlingen van groep 1 t/m 4 

zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 hebben een continurooster 

tot 14:00 uur. Denk eraan dat de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 eten en drinken mee naar 

school nemen zodat ze om 12:00 uur op school eten en niet naar huis gaan. De Sint zal met 

zijn Pieten om 12:00 uur afscheid nemen. 

 

Op woensdagochtend 6 december is er een uitslaapmogelijkheid. U heeft de optie om uw 

zoon/dochter of om 8.30 uur of om 10.00 uur naar school te brengen/laten komen. Deze 

dag vervallen de gymlessen.  

 

GRAAG VOORAF BIJ DE GROEPSLEERKRACHT MELDEN ALS ER GEEN GEBRUIK WORDT 

GEMAAKT VAN DE UITSLAAPMOGELIJKHEID.  

 

SINTERKLAAS IN GROEP 5 T/M 8 SURPRISES 

Op donderdag 9 november hebben de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 het verlanglijstje mee 

naar huis gekregen. Dit ingevulde verlanglijstje moet op maandag 20 november weer mee naar 

De Borgwal worden genomen, want op deze middag worden de lootjes getrokken. Op 

donderdag 28 november nemen de leerlingen de gemaakte surprise met cadeaus mee naar 

school. Het gedicht mag tot maandag 4 december op de surprise worden geplakt. De 

leerlingen krijgen van de OR-Sint €4,00 om een cadeautje te kopen. In de week van 

donderdag 28 november worden alle surprises, ook van de leerlingen uit groep 5, in de hal 

tentoongesteld. Ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zijn welkom om de creaties 

te bewonderen. 

 

SCHOEN ZETTEN 

De kleuters mogen donderdag 16 november hun schoen zetten. De andere groepen mogen 

vrijdag 17 november de schoen zetten. Deze graag voorzien van een naam. 

Op donderdag 23 november en vrijdag 24 november mag dit voor de 2de keer. 
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BORGWALLERS……REUZE BEDANKT! 

    
Vrijdag 3 november stroomden de laatste dozen binnen op de Borgwal 

voor de Schoenendoosactie van Actie4kids. De muur op de kast bij 

groep 8 werd steeds kleuriger en hoger…dit jaar zijn er 46 

schoenendozen gemaakt! Een fantastisch resultaat, zelfs 11 meer dan 

vorig jaar, TOP! 

             

Die middag hebben veel sterke jongens en meisjes alle dozen naar de auto gebracht die vol 

zat met schatkisten voor kinderen in landen in West-Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten 

en de kinderen van vluchtelingen in Europa. Met die auto vol zijn we naar de kerk gereden 

waar de dozen een mooi plekje kregen. 

                  

Op zondag 5 november zijn er daar nog meer schoenendozen bijgekomen. Mensen kunnen de 

dozen in de kerk nog tot 3 december inleveren. Daarna gaan de dozen naar het 

verdeelcentrum en dan gaan ze op reis om ver weg kinderen heel erg blij te maken met deze 

mooie dozen! Soms kunnen kinderen pas naar school 

omdat ze met die dozen schoolspulletjes krijgen en soms 

is het ook het eerste cadeau dat kinderen in hun leven 

krijgen! Daarom -namens de protestantse gemeente 

Bemmel-  een heel hartelijk dankjewel aan iedereen die 

aan de actie heeft meegedaan! Zo lieten jullie aan 

kinderen ver weg weten dat jullie aan hen dachten!  

 

Ingrid Weideveld 
 

 

 

 

 

ROKEN BIJ DE POORTEN 

Uit de leerlingenraadsvergadering van 26 oktober kwam naar voren dat meerdere leerlingen 

op De Borgwal last hebben van de sigarettenlucht bij de poorten. Het zou heel fijn zijn als 

daar rekening mee gehouden kan worden.  
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HONDEN OP HET PLEIN EN IN DE SCHOOL 

In eerdere infobrieven hebben wij gemeld dat sommige leerlingen ontzettend bang zijn voor 

honden. Wij willen graag een veilige omgeving bieden op school voor iedereen. Wij vinden het 

niet wenselijk dat honden op het plein zijn of mee worden genomen de school in. Wij hopen op 

uw medewerking. 

 

HET FAMILIEKRACHT CAFÉ 
Ouders & weerbaarheid, hoe maak je je kind sterker? 

 

 

Op dinsdag 21 november a.s. organiseert Stichting 

Familiekracht en Stichting Welzijn Lingewaard in 

Bemmel het Familekrachtcafé met als thema Ouders 

& Weerbaarheid. 

 

Tijdens deze avond vertelt Elles Joosten 

(maatschappelijk werker bij Rijnstad Lingewaard) 

meer hoe je als ouder sterker in je schoenen kan 

staan bij de opvoeding. Opvoeden en ouderschap 

start bij het leren kennen van jezelf en weten wat jij 

belangrijk vindt. 

 

De focus ligt deze avond op het delen van kennis, 

ervaringen en praktische tips van de spreker en de 

deelnemende ouders/opvoeders. Deelname aan het 

Familiekrachtcafé is gratis. 

 

 

Locatie 

Het Familiekrachtcafé start op dinsdag 21 november 2017 om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) in 

het gebouw van Stichting Welzijn Lingewaard, Cuperstraat 9 in Bemmel.  

 
Aanmelden 

Je kunt je ook aanmelden via info@familiekracht.nl of meldpunt@swlingewaard.nl.  

Uiteraard ben je ook zonder aanmelding van harte welkom!  

OPROEP VERSIEREN VOOR KERST    

Het duurt nog even, maar wij zijn alvast opzoek naar ouders (ook vaders zijn van harte 

welkom) die ons kunnen helpen met het versieren van de hal in kerstsfeer. Dit willen wij graag 

doen op donderdagavond 7 december. Wij hebben uw hulp hard nodig!!! Heeft u tijd en zin 

om vanaf 19.00 uur te komen helpen, dan bent u van harte welkom.  

Opgeven kan bij leerkrachten (Rie Slot en Wendy Peters) of bij de OR-leden (Ellen Berndsen 

en Marcel Mombarg). 

mailto:info@familiekracht.nl
mailto:meldpunt@swlingewaard.nl
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WENSBOOM TIJDENS KERSTMARKT BEMMEL 10 DECEM,BER 2017 

De wensboom 

Ook dit jaar is er tijdens de kerstmarkt weer de wensboom voor kinderen van de basisschool. 

Hieraan nemen basisscholen uit de omgeving deel. Alle kinderen van de school krijgen begin 

december een wenskaart waarop ze een wens kenbaar kunnen maken. Dat kan van alles zijn. 

Van gewoon een mooie kerstwens tot een attentie voor iemand die eens extra in het zonnetje 

gezet mag worden. Het mag ook iets voor het kind zelf zijn, maar vanuit de kerstgedachte is 

het natuurlijk nog mooier om iets weg te kunnen geven aan een ander. De kinderen moeten aan 

wat kleinere wensen denken. Een vliegticket naar Canada zit er bijvoorbeeld niet in. De 

ondernemers uit Bemmel die zich bereid hebben verklaard een aantal van de mooiste wensen 

in vervulling te laten gaan staan op de wenskaart. 

Hoe werkt het verder? 

Het is de bedoeling dat de wenskaart tijdens de kerstmarkt op 10 december tussen 11.00 uur 

en 17.00 uur bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Alle 

kinderen krijgen daar sowieso een kleine traktatie voor. Na de kerstmarkt zullen door de 

deelnemende ondernemers de wensen worden gekozen die in vervulling zullen gaan. De 

winnaars worden nog vóór kerstmis uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij afhankelijk van 

het soort wens, deze in vervulling zal gaan. Zij worden hierover persoonlijk benaderd. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met Bianca Meijer van de 

kerstmarktorganisatie. Zij is te bereiken via e-mail: biancameijer@hotmail.com  

Met dank aan de sponsoren: Notaris van Schaik, Fitpunt, SNS Bank, Proces Partners, 

Uitvaartverzorging Lingewaard, Drukkerij Accuraat en Derksen Financieel. 

 

BIJLAGEN 

 Flyer familiekracht café 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 23 november 2017 
 


