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Infobrief nummer 2, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 10-09-2018 

Informatieavond 

Regelluwe school 

19:30 uur 

Di. 11-09-2018 

Potje 

 

Inloop 15.15 uur 

Wo. 12-09-2018 

Groepen 1-2a en b 

excursie appelboer 

de Woerdt 

Do. 13-09-2018 

 

 

 

Vr. 14-09-2018 

 

Ma. 17-09-2018 

Startgesprekken 

Di. 18-09-2018 

Startgesprekken 

 

Potje 

 

 

 

Wo. 19-09-2018 

Startgesprekken  

Do. 20-09-2018 

Startgesprekken 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Creatief 

Vr. 21-09-2018 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij! 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Startvergadering OR en team; 

 Klassenouders; 

 Biebouders; 

 Excursie De Woerdt groep 1/2A en B; 

 Vieringen; 

 Uitnodigingen uitdelen; 

 Pestprotocol; 

 Leerlingenraad; 

 Gelden werkdrukverlaging. 

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 

8 september   Bram Hupkes 

9 september   Gijs Peters    

10 september   Tim de Haas    

10 september   Kezia van ’t Hullenaar  

11 september   Liam Wilting     

11 september   Zoie van den Brink   

13 september   Joep Willemsen   

13 september   Juf Annelies    

15 september   Jolie Janssen    

15 september   Ids Peters    

17 september   Feline van Eldik   

17 september   Tom Halma    

19 september   Luuk Hendriks   

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

NAAR BINNEN GAAN VOOR SCHOOLTIJD, HERHALING 

Nu het schooljaar weer gestart is, willen wij graag weer even aandacht voor het naar binnen 

gaan. Vorig schooljaar viel het ons op dat er leerlingen heel vroeg naar binnen kwamen. De 

deuren zullen voor alleen de kleuters opengaan om 08.20 uur. Vanaf die tijd mogen de 

kinderen die overblijven en hun beker in de koelkast moeten zetten ook naar binnen, dit alleen 

om de overblijfspullen even binnen neer te leggen. Willen alle andere kinderen buiten blijven?! 

Ditzelfde geldt ook voor de middagen. Om 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen. De 

andere leerlingen uiteraard wanneer de bel gaat. Willen de ouders van de groepen 1-2 er 

ook aan denken dat we om 8.30 uur graag willen starten met de les. Alvast bedankt!  
 

STARTVERGADERING OR EN TEAM 

Woensdagavond 5 september heeft de OR samen met het team vergaderd. Voor alle 

activiteiten die dit jaar gaan plaatsvinden zijn de eerste acties uitgezet. Een zinvolle avond! 
 

KLASSENOUDERS 

Gelukkig hebben alle klassen weer klassenouders gevonden! 

Groep 1/2 A Miriam Halma,  moeder Femke 

Groep 1/2 B Wieteke Eggenhuis, moeder Bram  

Jamie Coenen, moeder Vera 

Groep 3 Linda Jansen, moeder van Iris 

Miriam van Moerkerk, moeder van Yente 

Groep 4 Monique de Haan, moeder van Miley 

Pauline v/d Heuvel, moeder van Daniek 

Groep 5 Loes-Sofie Lukassen, moeder van Joep 

Roy Leenders, vader van Ruben 

Groep 6 Erna Klein Bleumink, moeder van Erika 

Melinda Knorth, moeder van Fenna  

Groep 7 Moniek Peters, moeder van Anouk 

Lydia Wenting, moeder van Rosalie  

Groep 8 Maaike Hendriks, moeder van Annabel 

Yvonne Joosten, moeder van Job 
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BIEBOUDERS 

Gelukkig! Alle klassen hebben weer een biebouder/biebouders gevonden. 

Groep 1/2 A en 1/2 B Moeders van Anisa, Kristie en Fenna 

Groep 3 Charmaine Peters, moeder van Shantino 

Groep 4 Chris, Suzan, Liesbeth, Monique, Gerda, 

Melinda, Inge, Linda en Erna; moeders van  

Winsten, Esmee M, Nora, Miley, Nick, 

Guusje, Jasmijn en Bart 

Groep 5 Chris Mak, moeder van Davin 

Groep 6 Nicole Tijssen, moeder van Eefje 

Groep 7 Anneke van den Brink, moeder Zoie 

Sinbad Moors, vader Fiene 

Groep 8 Dieuwke de Wit, moeder van Nikola 

 

EXCURSIE DE WOERDT GROEPEN 1-2A EN B 

Op woensdag 12 september gaan we met de groepen 1-2 een bezoekje brengen aan de 

Landwinkel De Woerdt in Ressen. Het vervoer is geregeld. We vertrekken rond 8.45 uur bij 

school. De kinderen kunnen deze dag gewoon een tussendoortje meenemen. Bij regenachtig 

weer is het fijn als de kinderen laarzen en een regenjas meenemen. Denkt u allemaal aan een 

stoelverhoger voorzien van naam? 

 

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is dinsdag 11 

september. 

 

VIERINGEN 

Een aantal keer per jaar organiseren wij op school een viering. Dit kan een feestje zijn dat 

past bij de tijd van het jaar (bijvoorbeeld carnaval) of een maandviering in de hal.  

Tijdens een maandviering zal iedere groep, of een deel van de groep, zich presenteren. 

De leerkracht bepaalt met de groep wat er voorgedragen gaat worden. Gedacht kan worden 

aan liedjes, dansjes, instrumentale stukken, toneelstukjes, verhalen en nog veel meer. 

 

Als school vinden wij het belangrijk geregeld vieringen te organiseren, dit vanuit 

verschillende oogpunten. Voor de spelers om kennis te maken met het optreden voor publiek 

(o.a. lef, originaliteit, boeien, hoorbaar zijn, etc.), leren samenwerken en de creatieve 

ontplooiing. De luisteraar/kijker ontwikkelt een goede luisterhouding; o.a. het rechtop zitten, 

stil te zijn en zich goed te concentreren. Tot slot vinden wij het als school belangrijk 

momenten te creëren waarop ook ouders de school bezoeken. 

 

Ouders zijn dan ook van harte welkom bij onze vieringen!!  

Data: zie jaarkalender.  
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UITNODIGINGEN UITDELEN 

Het gebeurt regelmatig dat er uitnodigingen voor kinderfeestjes worden uitgedeeld in de 

klas. Dit kan voor leerlingen die geen uitnodiging krijgen een minder prettige ervaring zijn. 

Daarom willen wij u vragen om het uitdelen van uitnodigingen aan een selecte groep leerlingen 

buiten schooltijd te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

HOE GAAT WE MET ELKAAR OM 

In de eerste infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij 

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij 

verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat 

gepest wordt, een mailtje te sturen naar borgwal@delinge.nl.   

 

Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg 

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders erachter komen dat hun kind ergens mee zit. 

Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

 Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met 

wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk? 

 Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen elkaar? 

Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit de klas 

meespelen? 

 Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt?  

 

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te 

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt. 

 

HERHALING GYM 

Zoals ook in eerdere infobrieven is gecommuniceerd lopen de leerlingen van groep 3 en 4 na 

hun gymles van De Bongerd naar De Borgwal. Het wordt onveilig wanneer zij hun fiets aan hun 

hand mee moeten nemen. De leerlingen uit groep 3 en 4 moeten dus worden afgezet bij De 

Bongerd. De leerlingen van groep 5 fietsen met juf Rie terug naar De Borgwal. Zij moeten dus 

wel op de fiets komen. Alle leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 fietsen om half 11 naar 

De Bongerd en gaan vanaf daar weer naar huis, of fietsen met de leerkracht mee terug naar 

De Borgwal. Let u erop dat de les om 8.30 uur begint. De kinderen mogen om 8.15 uur de 

kleedkamer in. We willen u vragen om de kinderen alleen naar binnen te laten gaan. 

 

Bij de groepen 1-2 merken we nu al dat het lastig is om voldoende begeleiding van ouders of 

opa’s/oma’s te krijgen. We kunnen echt niet zonder uw hulp! De gym kan niet doorgaan bij te 

weinig begeleiding!  

 

PESTPROTOCOL 

In iedere klas is aandacht besteed aan het pestprotocol dat wij op De Borgwal hanteren. Uit 

alle klassen is een klassenvertegenwoordiger/-ster gekozen die het protocol heeft 

ondertekend. Ook hebben een leerkracht, de voorzitter van de MR, de voorzitter van de OR 

en de directie het protocol ondertekend. In beide halletjes en in de buitenklas komt een 

exemplaar te hangen. Tevens zal er een exemplaar op de website verschijnen. 
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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 maanden juli en augustus was 

€ 32,32. 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 

Komende dagen gaan we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig met de verkiezingen voor de 

leerlingenraad van dit schooljaar. Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je hebben om in 

de leerlingenraad te komen. De leerlingen presenteren zichzelf in de eigen groep en 

vervolgens wordt er gestemd op 2 geschikte kandidaten.  

 

Waarom hebben wij een Leerlingenraad? 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit 

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We 

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. 

 

Door het oprichten van een Leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze 

actief participeren en meedenken over schoolse zaken.  

Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De 

Borgwal te bevorderen. 

 

Wanneer de leerlingenraad heeft vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. U 

hoort binnenkort wie er in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd. 

 

GELDEN WERKDRUKVERLAGING 

Vanuit het ministerie zijn gelden beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. Het is de 

bedoeling dat je echt als team kijkt wat de beste invulling is. Omdat er nooit eerder dit soort 

gelden beschikbaar waren en het wel de bedoeling is dat ze vanaf nu het ieder jaar ingezet 

worden, evalueren we aan het eind van het schooljaar of de inzet ook daadwerkelijk onze 

werkdruk verlaagd heeft. Voor schooljaar 2018-2019 hebben wij drie keuzes gemaakt. Als 

eerste hebben wij Lisa als onderwijsassistent aangetrokken, zij stelt zich in deze infobrief 

aan u voor. Daarnaast hebben we Monique Jansen gevraagd om meer muzieklessen te geven 

aan onze leerlingen, ook zij stelt zich aan u voor. Als laatste hebben we voor de ICT extra 

dagen gereserveerd om alles in goede banen te leiden. Juf Gerda gaat dit verzorgen. 

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
http://www.borgwal.nl/
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VOORSTELLEN MONIQUE 

Mijn naam is Monique Jansen en de meeste van jullie zullen mij wel kennen als de muziek juf. 

Vanaf donderdag 6 september kom ik iedere donderdagmiddag op school muziekles geven. Alle 

klassen krijgen van mij door het jaar heen een aantal muzieklessen, waarbij we ook gaan 

zingen. De boomwhackers, je weet wel, die mooie gekleurde buizen waarmee je muziek kunt 

maken, gaan we ook gebruiken. Zo leren we allemaal wat meer van en over muziek. En zoals ze 

dat zo mooi zeggen: muziek maken levert een positieve bijdrage aan je sociaal-emotionele, 

cognitieve en persoonlijke ontwikkeling. We gaan er een leuk jaar van maken! 

 

VOORSTELLEN VAN LISA 

Ik wil me als nieuw gezicht op De Borgwal graag aan jullie voorstellen. Ik 

ben Lisa Neijenhuis, 21 jaar en woonachtig in Bemmel. Dit schooljaar 

werk ik op dinsdag, woensdag en vrijdag als onderwijsassistent op De 

Borgwal.        
 

Ik heb ontzettend veel zin om samen met de kinderen aan de slag te 

gaan, veel te leren en natuurlijk plezier maken. Kom gerust een praatje 

maken om even kennis met elkaar te maken.  
 

Met vriendelijke groet, 

Lisa Neijenhuis 
 

VOORSTELLEN VAN INGE 

Hoi allemaal, ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Inge Gerrits, ik ben 19 jaar en kom 

uit Bemmel. Ik loop stage in groep 4 bij de juffen Anne en Carla, en ik 

ben aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Ik doe de opleiding 

onderwijsassistent op het ROC in Nijmegen, dit is mijn 3e en laatste 

leerjaar. Als alles loopt zoals het moet gaan, blijf ik tot april 2019 op de 

Borgwal. 

 

Ik heb veel zin om hier te mogen leren en mij helemaal te mogen 

ontwikkelen als onderwijsassistent.  

 

Vriendelijke groetjes,  

Inge Gerrits 

 

JAARKALENDER 

De laatste activiteiten worden ingevuld in de jaarkalender. U ontvangt deze zo snel mogelijk. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 20 september 2018 
 
 


