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Infobrief nummer 16, 2017-2018 
AGENDA… 

Ma. 21-05-2018 

2e Pinksterdag, 

alle leerlingen vrij 

Di. 22-05-2018 

Potje 

 

Groep 3 naar het 

dijkmagazijn 10.30-

11.45. 

 

Wo. 23-05-2018 

 

Do. 24-05-2018 

Leerlingenraad 

 

Creatief 

 

Vr. 25-05-2018 

 

Ma. 28-05-2018 

Juf Simone en juf 

Anne afwezig i.v.m. 

cursus. 

 

Juf Carla E in 

groep 3. 

 

Juf Carla B in 

groep 4 

Di. 29-05-2018 

Avondvierdaagse 

 

14.15 uur 

Maandviering 

 

Potje 

 

 

 

Wo. 30-05-2018 

Avondvierdaagse 

 

 

 

STAKINGSDAG 

Do. 31-05-2018 

Avondvierdaagse 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

 

 

 

 

Vr. 01-06-2018 

Avondvierdaagse 

 

Juf Karen afwezig, 

invaller in groep 6 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 AVG: Algemene verordening gegevensbescherming; 

 Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal; 

 Cito leerlingvolgsysteem, toetsen op De Borgwal; 

 Vakantierooster schooljaar 2018-2019; 

 Bestelformulieren voor schoolfoto’s; 

 Parkeerbeleid; 

 Stakingsdag 30 mei 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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AFSCHEID VAN EEN LEERLING 

Rinze uit groep 4 heeft De Borgwal verlaten. Hij is na de meivakantie gestart op De 

Vlinderboom. Rinze, heel veel plezier op je nieuwe school! 

 

VEEL GAAT GOED, MAAR NIET ALLES! 

Wij durven met een gerust hart te zeggen dat we een behoorlijk goede school zijn met een 

team dat er voor gaat! Dat neemt niet weg dat er altijd dingen zijn die beter kunnen. U kunt 

ons helpen door eventuele problemen, op- en of aanmerkingen, ideeën etc. ter verbetering aan 

ons door te geven. Wij zien dat niet als gezeur of geklaag, maar zien deze tips als een gratis 

advies. Dus mail gerust naar borgwal@delinge.nl . 

 

JARIGEN 

19 mei   Famke Wilbers   Groep 6 

21 mei   Annelinde Stinstra   Groep 4 

22 mei   Sebastiaan Rattink   Groep 6 

23 mei   Celine Ozkan    Groep 3 

24 mei   Rosalie Salemink   Groep 2B 

28 mei   Lars Hulleman   Groep 5 

28 mei   Sara Nijmeijer   Groep 6 

28 mei   Kimberley van Vorsselen  Groep 8 

29 mei   Nick Anthony van Kampen  Groep 3 

30 mei   Bente Hendriks   Groep 6 

31 mei   Jan Janssen    Groep 1B 

1 juni   Joep Lukassen   Groep 4 

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 april was € 53,57 

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. 

 

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

COÖPERATIEF LEREN 

 

Wij willen kinderen laten leren door ze o.a. te laten samenwerken. En dan op zo’n 

gestructureerde manier dat alle kinderen betrokken zijn en er zoveel mogelijk kinderen 

tegelijkertijd actief zijn. 

 

We organiseren met coöperatief leren speciale activiteiten die de onderlinge relatie tussen 

de kinderen op een steeds persoonlijker niveau brengt. Doordat we steeds terugkerende 

gestructureerde vormen van samenwerking gebruiken, is de slaagkans van de samenwerking 

erg hoog en komt eenieder goed aan bod. Dat verhoogt het zelfvertrouwen en het vertrouwen 

in elkaar. 

 

Door een goed geregelde interactie wordt elk kind min of meer gedwongen om actief deel te 

nemen, waardoor betrokkenheid ontstaat en de kinderen zich meer gemotiveerd voelen. 

Doordat kinderen steeds weer hardop onder woorden brengen hoe ze hun opdrachten 

oplossen en aanpakken, levert dat verschillende zichtspunten op. Dit levert vooral op dat je 

bewuster aan het leren bent, met als gevolg hogere resultaten.  

 

Door coöperatief leren actief in te zetten, worden tegelijkertijd drie doelen bereikt: 

 Kinderen worden uitgerust voor een samenleving waarin ze veel zelfstandig in 

teamverband moeten werken en leven. 

 Kinderen leren meer geconcentreerd en bewuster doordat ze 

in interactie met elkaar zijn. Dankzij de activering van alle 

kinderen levert dit hogere leerprestaties op. 

 Dankzij het werken in teams (groepjes) is er sprake van 

toename van veiligheid in de groep. Kinderen die zich veilig 

voelen kunnen beter leren.  

                                                         

GROEP 3 

Dinsdag 22 mei heeft groep 3 een excursie naar het Dijkmagazijn. Zij gaan deze dag op zoek 

naar kleine beestjes. De kinderen moeten deze dag laarzen meenemen en dragen bij voorkeur 

kleding die tegen een stootje kan. De excursie duurt tot 11.45 de mogelijkheid bestaat dat we 

iets later op school terug zijn. Het is handig wanneer de leerlingen lange broeken dragen. 

Begeleiders en rijders zijn door de klassenouders geregeld.  

 

BHV 

18 april zijn alle BHV’ers van De Borgwal op herhalingscursus geweest. Zij zijn bijgeschoold in 

EHBO, reanimatie en brandveiligheid. Deze items staan ook bij elke bouwvergadering 

geagendeerd om alle kennis up to date te houden.  

 

AVG 

Per 25 mei gaat in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming in (AVG). Dit in 

het kader van de Europese privacywetgeving. Deze wet is de opvolger van de Wet op de 

Persoonsgegevens. Als Stichting voor het primair onderwijs zijn we zeer alert op het 

beschermen van de persoonsgegevens van ouders, kinderen en personeel, maar de AVG heeft 

ook voor ons gevolgen. Wij zijn verplicht om u jaarlijks toestemming te vragen voor het 

gebruik van beeldmateriaal dat op onze school wordt gemaakt. Met het beeldmateriaal houden 
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we u op de hoogte van activiteiten tijdens schooltijd. In de bijlage vindt u een brief met 

verdere uitleg en zijn in het toestemmingsformulier de diverse opties opgenomen waarvoor 

beeldmateriaal gebruikt wordt. Het is goed om uw keuze met uw kind(eren) te bespreken, 

zodat uw kind(eren) weet waarom het gebruik van foto’s en video’s wel/niet mag. Het 

toestemmingsformulier heeft(hebben) uw kind(eren) vandaag ook schriftelijk meegekregen. 

Wij willen u vragen om deze formulieren zo snel mogelijk in te vullen, te ondertekenen en in te 

leveren bij de groepsleerkracht. Daarnaast vindt u in de bijlage een overzicht over hoe we 

het internetgebruik binnen onze organisatie veilig kunnen houden. Deze flyers hangen ook in 

onze school.   

 

PARKEERBELEID 

In eerdere infobrieven is gevraagd te letten op het parkeren van auto’s bij het brengen en 

halen van uw kinderen. De laatste tijd krijgen wij weer geluiden van buurtbewoners die hun 

erf niet afkunnen, omdat zij klem staan door geparkeerde auto’s. Het zou heel fijn zijn 

wanneer we met z’n allen weer even scherp zijn op het parkeren. Graag in de blauwe vakken en 

niet bij mensen in de tuin of voor de afrit. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 

SCHOOLFOTO’S 

De schoolfoto’s zijn weer gemaakt. In de week van 11 juni worden de bestelformulieren 

uitgedeeld. U kunt dan twee weken uw bestelling doorgeven, daarna zullen de foto’s op school 

worden afgeleverd in verband met de portokosten. Indien u de foto’s thuisbezorgd wilt 

hebben, kunt u dit bij uw bestelling aangeven. Let u wel op de meerkosten die daaraan 

verbonden zijn.  
 

CITO LEERLING VOLGSYSTEEM, TOETSEN OP DE BORGWAL 

Zoals u inmiddels weet werken we op De Borgwal met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor 

het basisonderwijs. Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo 

krijgen we inzicht in de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als 

school vinden we het prettig om te zien hoe de klas scoort op toetsen die landelijk hetzelfde 

genormeerd worden. Zo hebben wij een onafhankelijke meetmomentopname van de resultaten.  

Het is goed dat we ons allemaal realiseren dat we deze toetsen moeten gebruiken zoals ze 

bedoeld zijn; een instrument om de leerlingen te volgen. Helaas wordt er in de praktijk nogal 

eens meer druk op gelegd.  

 

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons 

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling 

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst?  En ook wat zijn de nieuwe doelen die 

we willen behalen met de kinderen?  

 

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk 

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen 

mogelijk voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke 

onderwijsbehoeften.  

 

De toetsen nemen we in ieder geval 2 keer per jaar af. In januari/februari en in mei/juni. De 

resultaten worden altijd met u besproken tijdens de geplande oudergesprekken. Zo heeft u 

ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.  
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Het toetsschema voor de periode mei/juni ziet er als volgt uit: 

In de maand Groep  Toets  

mei  Groep 1 en 2 Rekenen voor Kleuters 

Groep 1 en 2 Taal voor Kleuters 

Groep 3 t/m 

7 

AVI* en DMT* 

juni  

 

Groep 3 t/m 

7 

Begrijpend Lezen 

Groep 3 t/m 

7 

Spelling  

Groep 3 t/m 

7 

Rekenen-Wiskunde 

* AVI= tekstlezen 

* DMT=woordlezen 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de 

leerkracht of met Margriet Hofs, intern begeleider. 
 

BIJLAGEN 

 AVG flyer. 

 Formulier om in te vullen voor de AVG. 

 Bemmelse dweildag. 

 

NOGMAALS HET VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2018-2019 

Eerste schooldag: maandag 20 augustus 2018 

Herfstvakantie: 15 oktober t/m 19 oktober 2018 

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Carnavalsvakantie: 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019 

Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 

Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019 

30 MEI STAKINGSDAG 

Zoals jullie zeker al in het nieuws hebben vernomen zullen er als onderdeel van de landelijke 

afspraken achtereenvolgens regionaal stakingen plaatsvinden. Op woensdag 30 mei a.s. is regio 

Gelderland aan de beurt. Binnen onze Stichting hebben alle scholen besloten om ook deze 

keer mee te doen aan de staking. Er wordt deze dag dus geen les gegeven, de kinderen zijn 

vrij. Wij realiseren ons dat onze staking voor jullie wellicht gevolgen heeft. We hopen echter 

weer op jullie begrip. 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 31 mei 2018.  
 


