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Infobrief nummer 4, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 08-10-2018 

 

Di. 09-10-2018 

Potje 

 

Juf Simone 

afwezig, juf Rianne 

in groep 3 

 

Damles groep 5 en 

8 

 

Juf Lily aanwezig 

Wo. 10-10-2018 

Juf Simone afwezig 

daltondag. 

Do. 11-10-2018 

Maandviering 14.15 

uur, 

belangstellenden 

welkom 

 

 

 

 

 

Juf Lily aanwezig 

Vr. 12-10-2018 

Haringmaatjes 

groep 6 en 7 

 

Damles groep 5 en 

8 

HERFSTVAKANTIE TOT EN MET  

ZONDAG 21 OKTOBER 2018 
Ma. 22-10-2018 

Invaller in groep 6 

 

Juf Rianne in 

groep 8 

Di. 23-10-2018 

Potje 

 

Juf Rianne in groep 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Lily aanwezig 

Wo. 24-10-2018 

OR 

 

Luizencontrole 

Do. 25-10-2018 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Demonstratie 

‘Steengoed’ groep 5 

t/m 8 

 

Creatief 

 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

 

Juf Lily aanwezig 

Vr. 26-10-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Lily ’s middags 

aanwezig 
 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

MR; SJORS SPORTIEF; DAMMEN; WETENSCHAPSKNOOPPUNT;  

EERSTE REGELLUWE DAG; LOOTJES TREKKEN; ACTIE SCHOENENDOOS; 

HERHALING AFSPRAKEN GYM. 

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 

6 oktober   Ivèn Hendriks  Groep 5 

6 oktober   Lize Kleinpenning  Groep 4   

7 oktober   Jack Hermeling  Groep 6 

7 oktober   Juf Anne   Groep 4 

8 oktober   Ruben ter Heurne  Groep 1/2B 

9 oktober   Yindee Hendriks  Groep 8 

12 oktober   Lisa Wilbrink   Groep 4 

13 oktober   Ruben Leenders  Groep 5 

13 oktober    Yara Pijl   Groep 6 

14 oktober   Matteo van Ooijen  Groep 4 

19 oktober   Tristan Sijnja  Groep 7 

20 oktober   Olaf Witlox   Groep 4 

21 oktober   Anne Mattijssen  Groep 1/2B 

21 oktober   Coen Derks   Groep 6 

22 oktober   Dieze Hermeling  Groep 4 

22 oktober   Rosa Spruit   Groep 5 

25 oktober   Pjotr Steemers  Groep 6 

26 oktober   Daan Degen   Groep 7 

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

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 maandag 5 

november 2018.  
 

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 september was 

€69,91. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

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! 

http://www.borgwal.nl/
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MR 

Dit schooljaar zal Anke de Wit de MR verlaten. Wij zijn heel benieuwd of er ouders zijn die, 

net als Mark Berndsen en Günther Nijmeijer, interesse hebben om zitting te nemen in de MR 

van De Borgwal. Mocht u interesse hebben dan kunt u ons altijd aanspreken op het plein. Ook 

zijn wij per mail bereikbaar: mrdeborgwal@delinge.nl. 

 

Nieuw MR-lid Mark Berndsen 

Bij deze stel ik mij graag even voor aan jullie.  

Mijn naam is Mark Berndsen en na het lezen van de oproep in de Infobrief ben ik sinds kort 

lid van de MR. Ik ben de vader van Gijs (4 jaar) uit groep 1/2a en over twee jaar zal onze 

dochter Juul (2 jaar) ook naar De Borgwal komen. (volgens mede-MR lid Günther kan ik dus 

nog mooi een jaar of 10 lid blijven!) Ik ben getrouwd met Fraukje en -uiteraard- woonachtig in 

Bemmel. In het dagelijks leven houd ik me bezig als Quality Engineer bij Schneider Electric in 

Venray en momenteel is mijn grootste hobby klussen. Daarnaast heb ik interesse in 

fotografie, muziek en zo nu en dan wat programmeren. Ik kijk ernaar uit om met de MR aan 

de slag te gaan! 

 

Highlights vanuit de MR vergadering 

Meubilair: Op De Borgwal staan proefsets om het nieuwe meubilair uit te proberen. Andere 

Lingescholen komen op De Borgwal kijken. Voor de herfstvakantie neemt de Werkgroep 

Meubilair een besluit. Het duurt ± 3 maanden voordat het nieuwe meubilair wordt geleverd. 

Voor De Borgwal zou het iets langer kunnen duren omdat we voor het aanschaffen een 

tekening willen laten maken met daarin de nieuwe tafels, stoelen en het toekomstige nieuwe 

meubilair. 

Sanitair: de toiletgroepen van de groepen 6, 7 en 8 zijn klaar. Het heeft allemaal langer 

geduurd dan de bedoeling was en met de technische dienst van de Linge is besproken dat dit 

niet wenselijk is.  

De Buitenklas: Vanuit de gemeente is er een onderzoek geweest naar de bouwkundige staat 

van de scholen. Voor de buitenklas betekent dit dat er zorgen zijn omtrent het klimaat. In 

oktober is er een overleg met de gemeente waarbij de prioriteiten duidelijk moeten worden.  

Regelluwe school: In de vergadering is nogmaals het concept besproken, de MR is hier nog 

steeds positief over.  

 

DALTON 

Uw kind(eren) zit(ten) op De Borgwal dat is een daltonschool maar wat is dat precies, wat 

vertelt u aan andere ouders? 

 

Het daltononderwijs gaat uit van de volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van kinderen. 

 

Zelfstandigheid  betekent dat de kinderen zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen 

moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Het planbord, registratiebord en/of de dag-

/weektaak speelt hierin een enorm belangrijke rol. 

Zelfstandig leren komt sterk tegemoet aan de motivatie van kinderen, kinderen willen immers 

graag actief en op eigen niveau bezig zijn; hier ligt de uitdaging om beter te worden. Een 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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voordeel is dat kinderen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de 

leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp 

nodig hebben. Het planbord en de dag-/weektaak is het middel bij uitstek om het principe van 

zelfstandigheid te stimuleren. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een dag of 

week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de dag-/weektaak zelf kiezen aan 

welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met andere 

kinderen worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten 

niet duidelijk zijn. 

 

In de volgende infobrief het vervolg hierop. 

 

SJORS SPORTIEF EN CREATIEF 

Vanaf woensdag 10 oktober start Sjors Sportief en Creatief weer in gemeente Lingewaard. 

Het hele schooljaar kunnen kinderen kiezen uit sport- en cultuuractiviteiten uit hun eigen 

gemeente of uit de regio. De boekjes worden op 8 en 9 oktober uitgedeeld op alle scholen en 

vanaf 10 oktober 14.00 uur kunnen kinderen zich inschrijven. Een mooie gelegenheid om kennis 

te maken met het aanbod van Lingewaard. Nieuw is dit jaar dat Sjors er al is voor de kinderen 

van groep 1! In het boekje staat uitgelegd hoe het inschrijven gaat. Ook al duurt het nog een 

tijdje voordat de cursus begint, schrijf kinderen vast in want bijna 5.000 kinderen krijgen 

het boekje! Het boekje is het hele schooljaar geldig! En we hopen dat er veel kinderen 

gebruik maken van dit project! 
 

SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP GROEPEN 5 T/M 8 

Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente 

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het 

kampioenschap deelnemen: 

woensdagmiddag 7 november 2018 voorronden viertallen 

woensdagmiddag 14 november 2018 finale viertallen 

woensdagmiddag 21 november 2018 persoonlijk schooldamkampioenschap 

 

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur 

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is 

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten 

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. U dient zelf uw kind bij De Bongerd op te halen als uw 

kind geen toestemming heeft om vanaf De Bongerd alleen naar huis te fietsen. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan fietst uw kind om 12:15 uur met de leerkracht mee terug naar De Borgwal. 

 

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen kunnen, via de mail of 

briefje met handtekening van ouders, bij de groepsleerkracht worden opgegeven. De 

leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 5/6 en één van groep 

7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de damgroep worden geplaatst.  

 

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit 

bij de aanmelding van uw kind aan de groepsleerkracht wordt doorgegeven.  

 

Leerlingen kunnen tot en met woensdag 31 oktober worden opgegeven. 

Deelnemende leerlingen ontvangen op 2 november een brief met verdere informatie. 
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WETENSCHAPSKNOOPPUNT 

Even opfrissen: we gaan met onze school meedoen aan een project, waarbij een 

wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar het basisonderwijs. Leerlingen gaan op hun 

eigen niveau aan de slag om met het toegewezen thema zelf een onderzoek te bedenken en uit 

te voeren. In het maken van onze onderzoeken worden we ondersteund door medewerkers van 

het wetenschapsknooppunt en de onderzoeker zelf. Dit wordt uiteindelijk gepubliceerd in een 

boek, zodat ook andere scholen hier mee kunnen werken. Informatie is ook te zien op 

https://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/  

 

Dinsdag 2 oktober zijn de groepen 7 en 8 naar Nijmegen geweest. Hier vond de presentatie 

plaats van de drie onderzoeken die dit jaar vertaald gaan worden naar het basisonderwijs. 

Deze onderzoeken hebben de Science Award gewonnen. We gaan op onze school aan de slag 

met het onderzoek: “Sporten is gezond, toch?” van dr. Thijs Eijsvogels. Hij liet ons deze dag 

kennismaken met zijn onderzoek, waarbij hij gekeken heeft naar de invloed van veel sporten 

op de gezondheid. We kunnen niet wachten om ermee aan de gang te gaan! Leerlingen en 

ouders die mee waren kunnen u er alvast van alles over vertellen. We bedanken alle ouders die 

voor vervoer hebben gezorgd. 

 

Dit vonden de kinderen ervan:  

Timo: Ik vond het leuk en interessant. 

Ids: Ik vond het vanmorgen heel leuk en interessant, maar er miste wel wat. We werden er 

zelf nog niet bij betrokken. 

Timo: Alle presentaties waren goed en interessant.  

Ids: En de mensen die hadden gewonnen hadden allemaal een heel goed onderzoek.  

Timo: Ik heb zin in het onderzoek en ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Na afloop hoorden 

we dat wij het onderzoek van sport gaan doen.  

Ids: Ik heb ook heel veel zin in ons sport onderzoek. Ik denk dat we er dan meer over leren. 
 

EERSTE REGELLUWE DAG 

Onderzoekend leren is vanuit een vraag 

toewerken naar een antwoord. Het doel 

is om je kennis te vergroten.  

Op onze eerste dag hebben we gekeken 

hoe we gestructureerd ‘onderzoekend 

leren’ kunnen aanbieden in alle groepen. 

Het aanleren gebeurd namelijk in drie 

stappen, ook wel de 3 niveaus van 

onderzoekend leren genoemd.  

Het 1e niveau: als leerkracht stel je de 

leerlingen een vraag, daarna help je hen 

hoe je het antwoord kunt onderzoeken. Een voorbeeld hebben we hiernaast in een cartoon 

staan. De vraag is of je een sneeuwman wel of geen jas moet aandoen om niet te smelten. Hoe 

onderzoek je welk antwoord het goede is?  

Om tot een goed onderzoek te komen doorloop je steeds weer 7 stappen. In de bijlage een 

schema wat ons en de kinderen helpt om deze 7 stappen te doorlopen. 

 

In een volgende infobrief gaan we in op de andere niveaus. 

https://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/
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BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF 

- De 7 stappen van onderzoekend leren. 

 

LOOTJES TREKKEN GROEP 5 T/M 8 

Beste ouders van groep 5 t/m 8, 

 

Hierbij een berichtje vanuit de Sintcommissie. In de jaarkalender staat dat het lootjes 

trekken staat gepland op dinsdag 20 november. We gaan dit verplaatsen naar vrijdag 16 

november, zodat jullie een extra (lang) weekend kunnen knutselen met de kinderen. 

 

Groetjes vanuit de Sintcommissie  

 

ACTIE SCHOENENDOOS 2018 
                                                                                        

                         
            Wat houdt de actie Schoenendoos in? 

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor 

hen te versieren en te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Met een schoenendoos laten we aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken zien, dat we aan hen hebben gedacht. Doe daarom mee en maak andere 

kinderen blij met een gevulde schoenendoos, die een schatkist is voor die ander! 

 

Waar gaan de dozen in 2018 heen? 

Dit jaar gaan de gevulde schoenendozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, 

Roemenië, Oekraïne en naar kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos. Kijk ook 

eens op de site www.actie4kids.nl voor mooie filmpjes van de uitdeling in 2017 in 

bijvoorbeeld Pakistan en Sierra Leone. 

 

Wat kan er in de Schoenendoos? 

De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: 

schoolspulletjes, zoals schriften, pennen, gum en potloden. Verder 

verzorgingsproducten zoals zeep, shampoo, een tandenborstel, tandpasta of een kam. 

Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken , zoals een knuffel, een bal, een pop of 

autootje. Wat er niet in mag is geld, snoep/etenswaren en oorlogs-/vechtspeelgoed.  

 

Hoe pak je het aan? 

1.  Zoek een schoenendoos: neem een normaal formaat schoenendoos, geen 

laarzendoos. Zo krijgen alle kinderen ongeveer een zelfde formaat cadeau! 

http://www.actie4kids.nl/
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2.  Laat ook de doos eruit zien als cadeautje en versier de doos. Dat kun je doen 

met verf, leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de doos niet dicht, want 

voordat zij vervoerd worden, vindt er nog een controle plaats i.v.m. niet toegestane 

spullen. 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, verzorging en spelen. 

 

4. Afronden Jouw schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost 

vijf euro per doos aan kosten voor transport. De protestantse kerk in Bemmel doet 

mee aan deze actie en wil daarom de helft van de verzendkosten voor alle deelnemers 

betalen, dus doe – als dat kan -  € 2,50 in een envelop. Plak de envelop dicht en lever 

deze in samen met je schoenendoos in op school. De dozen worden verzameld op de 

trap! De laatste moment dat je in kunt leveren op school is vrijdag 2 november 2018  

tot 15.30 uur. 

Daarna kun je de schoenendoos ook inleveren tijdens een feestelijke dienst op zondag 

4 november 2018 om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan de Dorpsstraat te Bemmel. 

Voor vragen: Juf Christine of Ingrid Weideveld (intoweideveld@hotmail.com)      

 

GYMAFSPRAKEN, HERHALING 

Graag zouden we u aan de volgende afspraken herinneren: 
- Vanaf 08:15 uur mogen de kinderen bij De Bongerd worden gebracht, eerder is er geen 

toezicht. 

- De kinderen van groep 3,4 en 5 mogen al helemaal alleen naar binnen gaan, ouders mogen bij 

de deur afscheid nemen. 

- Gymschoenen zijn verplicht! Kinderen zonder gymschoenen kunnen i.v.m. hun eigen veiligheid 

niet meedoen. 

- Ringen, kettingen en armbandjes kunnen lelijke verwondingen geven. Graag thuislaten op 

woensdag. 

- Lange haren graag in een staart of vlecht. 

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor jullie medewerking weer. 
                                                                                          

NOG EEN WEEKJE EN DAN LEKKER VAKANTIE 

De eerste periode van schooljaar 2018-2019 zit er alweer bijna op! Wij wensen jullie allemaal 

een fijne vakantie en hopen jullie maandag 22 oktober allemaal weer te zien!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 25 oktober 2018. 
 
 


