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Infobrief nummer 11, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 26-02-2018 

Driehoeks-

gesprekken groep 

4 t/m 7 

 

Rapportgesprekken 

groep 1/2/3 

Di. 27-02-2018 

Driehoeks-

gesprekken groep  

4 t/m 7 

 

Rapportgesprekken 

groep 1/2/3 

 

Potje 

 

Gastlessen groep 

1/2/3 

 

 

Wo. 28-02-2018 

Driehoeks-

gesprekken groep  

4 t/m 7 

 

Rapportgesprekken 

groep 3 

 

Groep 7 en 8 

voorstelling in De 

Kinkel ‘Dat is niet 

waar’.  

 

Groep 5 loopt naar 

de gym, laatste keer! 

Do. 01-03-2018 

Driehoeks-

gesprekken groep  

4 t/m 7 

 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Eerst werkdag  

juf Lily 

 

 

Vr. 02-03-2018 

Driehoeks-

gesprekken 

Groep 4 t/m 7 

Ma. 05-03-2018 

 

Di. 06-03-2018 

Potje 

 

Aandacht voor 

gezonde pauzehap. 

 

In de middag 

introductie goede 

doelen project! 

 

Wo. 07-03-2018 

Groep 4-5-6 

Voorstelling in De 

Kinkel ‘Koning Kramp’ 

Geen gym voor deze 

groepen! 

 

Do. 08-03-2018 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

Vr. 09-03-2018 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Nieuw MR-lid; 

 Daltondag  De school in bedrijf; 

 Batterijen sparen; 

 Verlening predictaat Excellente School; 

 Alle juffen zijn weer terug; 

 Informatie vanuit de JGZ; 

 Terugkoppeling studiedag 21 februari 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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VERLENING PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL 2018 

In februari hebben wij verlenging gekregen van het predicaat Excellente School voor het jaar 

2018. In januari 2019 worden de nieuwe predicaten weer uitgereikt voor 3 jaar. Uiteraard 

hebben wij ons hiervoor weer aangemeld. Wij houden jullie op de hoogte! 

 

JARIGEN 

24 februari  Sem Justin Vreman  Groep 2a 

25 februari  Dion van Mierlo  Groep 5 

25 februari   Meester Thijs   Groep 7 

27 februari   Jaydey Sijnja  Groep 1/2A 

28 februari  Fiene Moors   Groep 6 

2 maart   Isabella Willemsen  Groep 1/2A 

3 maart  Timo Foss   Groep 7 

5 maart  Max Derksen   Groep 3 

5 maart  Figo Wattimena  Groep 7 

7 maart  Lotte Degen   Groep 4 

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

 

MR 

De laatste goedgekeurde notulen hangen weer in het halletje van de bovenbouw en staan op 

de website. Ook het jaarverslag van de MR is daar te vinden. 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 

 

EVEN VOORSTELLEN, ONS NIEUWE MR-LID 

Met veel trots wil ik mij graag voorstellen als nieuw lid van de Medezeggenschapsraad. Ik ben 

Günther Nijmeijer, 45 jaar oud. Sinds 2011 ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer. 

Onze dochter Sara zit in groep 6 bij juf Karen. Mijn vrouw Silvie heeft enkele jaren deel uit 

gemaakt van de Ouderraad. Nu was het mijn beurt om iets terug te kunnen doen voor de 

school van onze dochter. 

 

De discussies rond de fusie en het vertrek en de daarmee gepaarde opvolging van onze 

directeur Jos hebben de interesse van mij voor de MR gewekt. Door het vertrek van Rob 

Gebbing heb ik zijn plek mogen innemen in deze MR. Ik wil met mijn ondernemende, creatieve 

en opbouwend kritische instelling een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van De 

Borgwal. 

 

Heb je vragen of opmerkingen over de gang van zaken op onze school dan kun je mij en de 

overige leden van de MR bereiken via het emailadres mrdeborgwal@delinge.nl. Aangezien ik 

mij mag ontfermen over het beheer van de mailbox zal ik dan zo snel mogelijk reageren. 

Uiteraard mag je me ook op het plein aanspreken! 

 

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. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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BATTERIJEN SPAREN 

Op De Borgwal hebben wij inzamelbussen voor lege batterijen. Deze staan in de buitenklas en 

in het halletjes van de onderbouw. Lege batterijen kunnen hierin worden gedeponeerd. Voor 

elke kilo lege batterijen die wij sparen, krijgen wij punten waarmee we buitenspeelmateriaal 

kunnen aanschaffen. Sparen dus!! 

 

DALTON 

VAN DAGTAAK NAAR WEEKTAAK 

In groep 4 werken we tot de kerstvakantie met een gebundelde dagtaak. Na de kerstvakantie 

maken we de overstap naar de hele weektaak. 

 

Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen 

ieder kind, op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk 

binnen een van tevoren afgesproken tijd maakt.  

 

De weektaak bevat de volgende onderdelen: 

 alle vakgebieden kunnen in principe worden opgenomen in de weektaak. 

 er staat duidelijk vermeld wanneer de instructie en bespreektijden zijn. Instructietijden 

zijn momenten aan het begin van de week waarop de kinderen (in een kleine groep op 

niveau) instructie krijgen van de leerkracht. Bespreektijden zijn momenten aan het einde 

van de week waarop de gemaakte stof (in dezelfde kleine groep op niveau) besproken 

wordt. 

 er is ruimte om kinderen te laten aangeven welke planning zij maken alvorens zij aan het 

werk gaan. 

 kinderen kunnen het gemaakte werk in de dagkleur aftekenen. 

 er is ruimte om op de weektaak aan te geven hoe het nagekeken werk is gemaakt. 

 er kunnen opmerkingen door kinderen en door de leerkracht worden geplaatst. 

 het keuzewerk is geïntegreerd in de weektaak. 

 er is een verdeling in instructie-/bespreektaken, basiswerk en extra werk gemaakt. 

 de leerlingen geven op de taak aan waar ze deze week aan willen werken. 

 aan het einde van de week reflecteren zij voor zichzelf hoe zij gewerkt hebben en kunnen 

daarbij een tip voor zichzelf geven.                                 

Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten die voor alle 

kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk te leveren. 

Per groep werken we met drie niveaus: de basistaak, een uitgebreide taak voor kinderen die 

meer stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen die (nog) moeite hebben met de 

basistaak. 

Naast deze drie niveaus circuleren er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus 

waarop je de taak moet aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, 

zorgkinderen met een eigen leerlijn, kortom differentiatie alom. 

 

2x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar 

ouders gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag-

/weektaak en krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen. 
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DALTONDAG 

SCHOOL IN BEDRIJF 

 

Dinsdag 20 maart ‘vieren’ wij op school de daltondag. De nationale daltondag is 21 maart. 

Omdat wij graag de school openstellen voor ouders/opa’s/oma’s etc. hebben wij ervoor 

gekozen om dit op een dag te doen dat er geen gym is in de groepen 3 t/m 8. Vanaf donderdag 

8 maart komen er lijsten bij de klassen te hangen waar u zich kunt intekenen voor het 

bezoeken van een les. Per leerling graag 1 geïnteresseerde intekenen. Mocht er op het laatst 

blijken dat er plekken over zijn, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Op deze dag 

neemt u een kijkje in de klas, u kijkt toe, doet actief mee, kortom een gezellig leermoment bij 

ons op De Borgwal. De lijsten worden woensdag 14 maart weer weggehaald. Wees er dus op 

tijd bij!!! We zien u graag dinsdag 20 maart. 

 

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN HERHALING 

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de 

groepen voor het komend schooljaar (2017-2018). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol 

dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze 

school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een 

aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek 

willen, dan kan dat uiteraard ook. 

 

ALLE JUFFEN ZIJN WEER TERUG 

Juf Rie en juf Carla B zijn na een lange afwezigheid weer volledig aan het werk in hun groep. 

Dat betekent dat juf Simone weer gewoon terug is in groep 3, dat juf Carla E weer 3 dagen 

voor groep 3 staat in plaats van 5 en dat wij afscheid nemen van inval juf Ria Akihary. 

Iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet in de afgelopen periode. Wij hopen dat juf Rie 

en juf Carla B weer snel hun plekje zullen vinden! 

 

INFORMATIE VANUIT DE JGZ 
 

Welkom bij de jeugdgezondheidszorg 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig 

opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het 

consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, 

bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 

Standaard onderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en 

rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en 

ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd 

gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt  thuis voorafgaand 

aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u 

vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. 
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Spreekuren 

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor 

het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken 

als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, 

motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u 

denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-

emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder 

is). 

Nog vragen of een afspraak maken: 

·  http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

·  Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.  

 

Het JGZ-team,  

Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts 

 

SLAPEN 

 

Wist u dat: 

 Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist 

drukker kunnen zijn? 

 Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 

 Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 

 Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? 

 Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap? 

 Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?  

 Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat 

het afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? 

 Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na 

wakker worden, zin heeft in ontbijt?  

 Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het 

slapen te hebben? 

Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of 

maak een afspraak op het spreekuur  

 

GOEDE DOELENPROJECT CARE 4 TINA 

We gaan dit schooljaar voor de Stichting Care 4 Tina geld inzamelen. Op dinsdagmiddag 6 

maart komt een van de oprichters voorlichting geven. Tijdens deze middag krijgen alle 

leerlingen het sponsorloopformulier mee naar huis. Op dinsdagmiddag 20 maart (Daltondag) 

zal er namelijk een sponsorloop plaatsvinden. Alle leerlingen proberen dan zoveel mogelijk 

rondjes te lopen zodat er zoveel mogelijk geld wordt opgehaald. Tijdens de Paasviering 

(vrijdag 30 maart) zal aan het einde van de ochtend het opgehaalde geldbedrag worden 

bekendgemaakt.  

 

 

 

 

 

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
mailto:ggd@vggm.nl
http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/unknown/c945f7354c0a347ec2262ecbbbd74544/pu/Slapen___Lekker_slapen_BO.pdf
http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/wat_doet_de_jgz_4-18_jaar_
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CORRENTE 

 
 

Regionaal Jeugdorkest Corrente (RJOC) is al meer dan 20 jaar de plek voor kinderen en 

jongeren uit Nijmegen en omstreken die graag samen muziek maken in een echt orkest. Er is 

een juniororkest voor kinderen van 7 tot 14 jaar en een jeugdorkest voor jongeren van 11 tot 

21 jaar. We spelen klassiek werk, bijv. van Bach, Tchaikovski en Vivaldi, maar ook symfonische 

composities van hedendaags werk en van volksmuziek, zoals The Pirates of the Caribbean en 

The Lord of the Dance.  

We repeteren wekelijks in de Lindenberg, maar gaan ook op orkestweekend, geven concerten 

en hebben uitwisselingen met andere orkesten. Wij streven naar een symfoniebezetting en 

daarom spelen er veel strijkers mee, maar ook blazers en slagwerkers zijn heel erg welkom, 

want die horen ook in een symfonieorkest! Voor beide orkesten zijn wij op zoek naar kinderen 

die onze orkesten willen versterken. Kinderen die viool, altviool, cello, contrabas, dwarsfluit, 

hobo, fagot, klarinet, hoorn of trompet spelen of slagwerker zijn, zijn van harte welkom! 

Heb je zin om een keer mee te komen spelen? Stuur dan een mailtje naar het bestuur van 

Corrente: stichting@corrente.nl. Wij geven dan aan Guido Jansen, onze dirigent, door dat je 

komt en zorgen dat er muziek voor je klaar ligt. De Junioren repeteren iedere woensdag van 

kwart voor 5 tot kwart voor 6. De Jeugd repeteert iedere woensdag van 6 uur tot 8 uur. 

Meer informatie vind je op onze website www.corrente.nl en op onze facebookpagina. Hopelijk 

tot snel! 

 

DAMTEAMS WEER DOOR!  

Zaterdag 10 februari hebben de damteams uit groep 7 en 8 gestreden voor een plek in de 

halve finale van Nederland. Tijdens de Gelderse finales behaalden zij plek 6 en 9 en zijn zij 

glansrijk door naar de volgende ronde! Top! 

 

BASKETBALTEAM KAMPIOEN! 

Op donderdag 15 februari heeft het basketbalteam van De Borgwal tijdens het 

scholentoernooi van Batouwe de eerste prijs behaald. WAUW! Gefeliciteerd mannen! 

 

STUDIEDAG 21 FEBRUARI 2018 

Woensdag 21 februari waren alle leerlingen een dagje vrij. De juffen en meester hadden deze 

dag een studiedag op school. De schoolzelfevaluatie stond op het programma. Elk schooljaar 

blikken wij aan het begin en in het midden van het schooljaar terug op de voorgaande periode. 

Dit houdt in dat we middels het Cito leerlingvolgsysteem kijken naar de resultaten/ 

vorderingen van de kinderen en de groepen en dit vergelijken met het landelijk niveau van 

vergelijkbare scholen. Wij hebben hierin mooie resultaten voorbij zien komen, maar ook 

actiepunten opgesteld waar we middels aanpakkaarten mee aan de slag gaan. Deze actiepunten 

en de observaties van de leerkracht, vormen samen een basis om een plan te maken voor de 

komende maanden. Kortom; een goede en krachtige studiedag voor het hele team. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 maart 2018.  
 

mailto:stichting@corrente.nl
http://www.corrente.nl/

