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Infobrief nummer 7, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 11-12-2017 

Groep 8 naar 

Citadel Lent 

Di. 12-12-2017 

Stakingsdag! 

 

School is dicht! 

 

Leerlingen zijn vrij! 

 

Wo. 13-12-2017 

Potje 

Do. 14-12-2017 

Leerlingenraad – 

vergadering 

 

Weektaak groep 1 

gaat mee naar huis 

Vr. 15-12-2017 

Dagtaak/weektaak 

gaat mee groep 2 

t/m 8 

 

Juf Wendy in 

groep 4 

Ma. 18-12-2017 

Groep 8 naar OBC 

Bemmel 

Di. 19-12-2017 

Potje 

 

 

 

Wo. 20-12-2017 

 

Do. 21-12-2017 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Continurooster tot 

14.00 uur  

 

Kerstviering op de 

Borgwal van 17.00-

19.00 uur 

Vr. 22-12-2017 

8.30 uur hal weer 

opruimen  

 

12.00 uur vakantie 

voor iedereen. 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Kerstviering; 

 Verkeer op Het Hoog; 

 Parkeren rondom De Borgwal; 

 Afmelden bij ziekte; 

 Juf Rie; 

 Juf Carla; 

 12 december 2017 staking; 
 

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 Keano Speksnijder van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

10 december    Romée Mombarg  Groep 5 

12 december    Sam Willemsen  Groep 6 

16 december    Sam Joosten   Groep 8 

19 december   Rosalie Wenting  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 november was €45,80 

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 

Deze keer, de laatste in de serie, kernwaarden van het daltononderwijs. Wat waren alle 

daltonkernwaarden ook al weer? Zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, 

effectiviteit & doelmatigheid, reflectie en borging. 

 

Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De 

taak die de kinderen daarbij gebruiken is de drager van de te leren vaardigheden en kennis. 

Deze taak is op maat gesneden voor de kinderen zodat deze doelmatig en functioneel bezig 

zijn. Er is sprake van effectiviteit en doelmatigheid als alle kinderen de kans krijgen zich 

optimaal te ontwikkelen. Dit doen wij door gebruik te maken van de zeven principes van 

handelingsgericht werken (HGW). 

1) De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal, er wordt gedifferentieerd op 

instructieniveau, de leertijd en de uitdaging die een kind nodig heeft. 

2) Afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving; de groep, de 

leerkracht, de school en de ouders/verzorgers. 

3) De leerkracht doet ertoe. Hij stemt af op de verschillen tussen kinderen en maakt zo 

het onderwijs passend. 

4) Positieve aspecten zijn van groot belang. Niet alleen de positieve aspecten van het 

kind, maar ook dat van de leerkracht, de groep, de school en de ouders/verzorgers. Als 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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de leerkracht een negatief beeld heeft van een kind, dan ziet hij vaak alleen maar het 

negatieve gedrag. Het is belangrijk dat de leerkracht dan zoekt naar positief gedrag.  

5) Constructieve samenwerking tussen school en ouders/verzorgers. 

6) Doelgericht werken. 

7) De werkwijze van school is systematisch en transparant. Er zijn duidelijke afspraken 

gemaakt. 

 

Zowel in het daltononderwijs als bij HGW is de basishouding van de leerkracht heel 

belangrijk. Zijn visie, waarden en overtuiging geven richting aan het handelen. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, moet er effectief onderwijs worden 

gegeven. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. Hierbij zijn kindgesprekken heel 

belangrijk. Onder andere omdat de kinderen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig 

hebben, wat ze goed kunnen en wat anders moet. 

Wanneer een kind zijn eigen oplossing aandraagt, zal hij zich sneller inzetten voor zijn eigen 

idee dan voor een opgelegde maatregel. 

Dit sluit volledig aan bij de principes van het daltononderwijs en vind je in de praktijk terug 

bij ons op school.  

 

Wij willen uitgaan van de mogelijkheden van het kind en vanuit dat gegeven ieders talent 

benutten. Als leerkracht willen we ons opstellen als begeleider van het leerproces. Hierbij 

willen we de leerresultaten niet inzetten als kwaliteitsmeting achteraf, maar juist als 

uitgangspunt. Dit doen we door een schoolzelfevaluatie af te nemen, waarbij we kijken naar 

dwarsdoorsnedes van groepen maar ook een trendanalyse bekijken wat betreft cito scores.  

 

Het borgen van de zes kernwaarden van het daltononderwijs gebeurt door middel van een 

planmatige (zelf) evaluatie en visitatie.  

Door iedere teamvergadering dalton structureel op de agenda te plaatsen, afspraken te 

maken en deze te borgen in de daltonmap. 

De daltoncoördinator is medeverantwoordelijk voor de borging en de 

effectiviteit/doelmatigheid als geheel. 

 

Door de daltonvisie in de school te implementeren is de overtuiging aanwezig dat er aan de 

centrale opdracht van de school, “Een veilige, respectvolle, leerzame en uitdagende leef- en 

leeromgeving te bieden waarin ieder kind zich betrokken voelt en waarin op de behoeftes van 

kinderen wordt ingegaan”, wordt voldaan. 

 

DAGTAAK/WEEKTAAK  

Vrijdag 8 december hebben alle kinderen een planning mee naar huis gekregen. Dit is de dag- 

of weektaak van 11-15 december. Ga eens met uw kind in gesprek over deze planning. Laat uw 

zoon/dochter u eens vertellen hoe het werkt. Vrijdag 15 december is de dag- of weektaak 

afgerond en is het origineel mee naar huis gegaan. Op deze manier hopen wij u door middel 

van uw eigen kind met zijn of haar dag-/weektaak informatie te geven over het werken met 

een dag- of weektaak. 
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REMINDER KERSTVIERING  

Op donderdagavond 21 december hebben we weer de kerstviering op school. Dit jaar hebben 

we er voor gekozen om samen te eten in de (eigen) klas.  

 

Het avondprogramma is van 17.00-19.00 uur. Vanaf 16.50 uur mogen de hapjes naar de klas 

gebracht worden en daarna mogen de kinderen met hun ouders naar de hal voor de 

gezamenlijke opening. ‘s Middags is er een continurooster tot 14.00 uur.  

 

Het is de bedoeling dat er een buffet wordt samengesteld en dat alle ouders dan één gerecht 

maken waar meerdere kinderen van kunnen eten.  

 

Er zullen van 11 december t/m 18 december intekenlijsten komen te hangen op de deuren 

van de klassen, waarop u kunt invullen WIE, WAT voor de desbetreffende groep meeneemt.  

Ouders van de kinderen met een voedselallergie zorgen zelf voor aangepast eten en drinken.  

 

Voor bekers, borden en bestek wordt gezorgd!  

 

Verdere informatie ziet u in de uitnodiging!  

 

OPRUIMEN VAN DE HAL, VRIJDAG 22 DECEMBER  

We zijn nog opzoek naar ouders die op vrijdag 22 december (onder schooltijd) kunnen helpen 

om de kerstspullen weer op te ruimen!!! Mocht je tijd hebben dan zien we je heel graag om 

8:30 uur in de hal van het hoofdgebouw. Vele handen maken licht werk!!  

 

VERKEER OP HET HOOG 

Het valt ons op dat er steeds vaker weer auto’s via Het Hoog naar de parkeerplaats gaan bij 

school. Uit veiligheidsoogpunt is Het Hoog enkele jaren geleden al gesloten voor verkeer van 

8.00 uur tot 16.00 uur. Het is niet toegestaan om daar te rijden. Het zou heel fijn zijn 

wanneer we hier weer met z’n allen goed op letten! Alvast bedankt! 

 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE 

Wanneer een leerling een dag ziek is, zou het fijn zijn wanneer er ’s morgens wordt gebeld 

naar school (0481-450184) of dat er een mailtje wordt gestuurd naar de groepsleerkracht. 

Liefst voor 08.15 uur! Het is ook prima dat broertjes of zusjes doorgeven aan de 

groepsleerkracht dat een leerling ziek is. De leerkrachten weten dan dat zij niet hoeven te 

gaan bellen als er leerlingen worden gemist in de klas om half 9. Als dezelfde leerling de dag 

erop nog ziek is, willen wij dat ook weten. Stel dat de leerling weer beter is en weer naar 

school toe gaat, maar onderweg gebeurt er iets, weten wij niet dat de leerling weer naar 

school zou komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

JUF RIE 

Sinds de herfstvakantie heeft juf Rie niet meer voor de klas gestaan op De Borgwal. Haar 

man is heel erg ziek geworden en zij zorgt voor hem. Gelukkig gaat dit steeds iets beter. Juf 

Rie is de afgelopen 2 weken begonnen om weer dingen op te pakken voor groep 5. Wij zijn hier 

heel erg blij mee. 
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JUF CARLA 

Sinds september heeft juf Carla te kampen gehad met een longontsteking. Nog steeds 

ondervindt zij hier hinder van. Gelukkig is juf Carla wel weer begonnen met het oppakken van 

taken op De Borgwal. Wij hopen dat juf Carla snel weer zelf voor groep 4 kan staan. 

 

PARKEREN RONDOM DE BORGWAL 

Van buurtbewoners krijgen wij geluiden dat het parkeren in de ochtend weer wat moeizamer 

verloopt. Inritten worden geblokkeerd, de opritten van bewoners worden gebruikt als 

parkeerplaats. Niet de bedoeling. Het zou heel fijn zijn wanneer iedereen weer even scherp is 

op het parkeren in de ochtend wanneer de leerlingen naar school worden gebracht. Gebruik 

hiervoor de daarvoor bestemde parkeervakken. 
 

GROEP 2 

Wat worden de kinderen van groep 2 alweer groot! Om alvast een beetje te wennen aan de 

overgang naar groep 3, mogen ze vanaf maandag 15 januari zonder ouders naar binnen 

komen. Het is dan de bedoeling dat de kinderen van groep 2 buiten of in de hal afscheid 

nemen van de ouders. Op vrijdag mogen de ouders nog wel even mee de klas in. Voor eventuele 

vragen kunt u ons natuurlijk altijd benaderen voor of na schooltijd.  

Denkt u er ook allemaal even aan dat we echt om 8.30u met het lesprogramma willen starten. 
 

REMINDER STAKING 12 DECEMBER 2017 

5 december is bekend geworden dat minister Slob niet aan de eis van het basisonderwijs 

tegemoet gaat komen. Dinsdag 12 december 2017 zal het team van De Borgwal dan meedoen 

met de landelijke staking. Er wordt deze dag geen les gegeven, de kinderen zijn dus vrij. 

 

BIJLAGEN 

 Uitnodiging Kerstviering  
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 21 december 2017. 
 


