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Infobrief nummer 6, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 12-11-2018 

Start schoolfruit 

 

Juf Karen afwezig, 

juf Rianne in gr. 6 

 

MR 

Di. 13-11-2018 

Potje 

 

 

 

Lily ochtend 

aanwezig 

Wo. 14-11-2018 

 

Do. 15-11-2018 

Schoen mag mee, 

voorzien van naam! 

 

 

 

Lily aanwezig 

Vr. 16-11-2018 

Lootjes trekken 

groep 5 t/m 8 

 

 

Lily middag 

aanwezig 

Ma. 19-11-2018 

Studiedag, alle 

leerlingen vrij! 

Di. 20-11-2018 

Potje 

 

 

 

 

Lily aanwezig 

Wo. 21-11-2018 

Meester Thijs 

afwezig, invaller in 

groep 7 

Do. 22-11-2018 

Creatief groep 3 

t/m 8 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit  

Lily aanwezig 

Vr. 23-11-2018 

 

 

 

 

Lily ochtend 

aanwezig 
 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Dalton; 

 Basketbaltoernooi; 

 Bezoek jury ‘Excellente scholen’; 

 Schoolfruit; 

 Studiedagen 6 en 7 november 2018; 

 Wensboom; 

 Schoenendoosactie.  

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 

10 november   Maximiliaan van Helden Groep 6 

18 november   Brian Creemers  Groep 3 

18 november   Vera Huiskes   Groep 1/2A 

20 november   Rick Maters   Groep 7 

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 oktober was €65,73. 

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! 

 

DALTON 

In de voorgaande infobrieven heeft u steeds wat kunnen lezen over het Daltononderwijs; er is 

toen ingegaan op de punten zelfstandigheid en samenwerken. Deze keer gaan we verder met 

de punten verantwoordelijkheid en reflecteren. 

 

Onze kinderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor zowel het leerproces als het 

leerproduct. De kinderen leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de 

leerkracht. De leerkracht bepaalt, soms in overleg met de kinderen, de normen en controleert 

uiteindelijk of hieraan voldaan is. Te denken valt aan presentaties, die door de kinderen 

gehouden worden n.a.v. een opdracht bij bijvoorbeeld Topondernemers of een project. Wij 

vinden het van belang dat onze kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer, 

voor de omgang met elkaar en voor het materiaal. 

 

Het Daltononderwijs is een onderwijsmanier waarin verantwoordelijkheid een grote rol speelt. 

Op basis van vertrouwen geven wij de kinderen bijvoorbeeld een dag- /of weektaak. Wij 

vertrouwen er ook op dat de kinderen deze taken maken. Uiteraard zijn wij ons er van bewust 

dat de kinderen deze verantwoordelijkheid moeten leren.  

Door middel van gesprekken proberen wij te achterhalen waarom een kind bepaalde keuzes 

heeft gemaakt. Bewaart het kind bijvoorbeeld altijd de leukste taak voor het laatst? Of juist 

niet? Het gaat er bij reflecteren dus om jezelf vragen te stellen over hoe jij aan het werk 

bent en wat daar de achtergronden van zijn. Het gaat er dan niet zozeer om of je het werk 

goed of juist niet goed hebt gedaan. Dat is evalueren. 

 

BASKETBALL SCHOLIERENTOERNOOI GROEP 5 T/M 8 

In de kerstvakantie organiseert BV Batouwe in Sportcentrum De Schaapskooi het jaarlijkse 

Basketball Scholierentoernooi. Op donderdag 27 december wordt het toernooi voor de 

groepen 5 en 6 georganiseerd. De groepen 7 en 8 mogen op vrijdag 28 december hun talent 

laten zien. Op beide dagen zal het toernooi rond 10:00 uur starten en om ongeveer 14:30 uur 

http://www.borgwal.nl/
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zijn afgelopen. Kinderen die aan het toernooi willen deelnemen, kunnen zich schriftelijk (via 

mail of briefje mét handtekening van een ouder) bij de groepsleerkracht opgeven. We gaan er 

van uit dat alle opgegeven kinderen aan het toernooi deelnemen omdat er aan de deelname 

kosten zijn verbonden. De kosten worden door De Borgwal betaald (20 euro per team). Ook 

zoeken we hulpouders die de teams (groepje van 6 tot 8 kinderen) willen begeleiden. Kinderen 

en hulpouders kunnen zich tot en met dinsdag 4 december bij de groepsleerkracht aanmelden. 

Op donderdag 20 december ontvangen alle deelnemende kinderen en hulpouders een brief 

met verdere informatie.  

 

SINTERKLAAS IN GROEP 1 T/M 8 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De 

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op woensdag 5 december 

komt de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint buiten op de 

parkeerplaats van de leerkrachten ontvangen. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij 

van harte welkom! De parkeerplaats kan deze ochtend dus niet worden gebruikt. Na het 

ontvangst gaat Sinterklaas met de leerkrachten en leerlingen naar binnen. De leerlingen van 

groep 1 t/m 4 zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 12:15 uur. 

De Sint zal met zijn Pieten om 12:00 uur afscheid nemen. 

 

SCHOEN ZETTEN 

De kleuters mogen donderdag 15 november hun schoen zetten. De andere groepen mogen 

vrijdag 16 november de schoen zetten. Deze graag voorzien van een naam. Op donderdag 22 

november en vrijdag 23 november mag dit voor de 2de keer. 
 

SCHOOLFRUIT 

Van maandag 12 november 2018 tot en met donderdag 18 april 2019 doet De Borgwal mee met 

het project EU-Schoolfruit. Dit betekent dat wij iedere week 3 gratis porties groente en 

fruit per leerling ontvangen. Op maandag, dinsdag en donderdag hoeven de leerlingen dus 

geen eigen fruit voor de pauze van 10 uur mee te nemen. Naast het gezamenlijk eten van 

groente en fruit zullen hier wekelijks ook (kleine) lesjes bij horen. Hiermee dragen wij bij aan 

de gezondheid van onze leerlingen.  

 

Er zullen weken zijn waarin het aangeleverde fruit gesneden zal moeten worden. Hiervoor zijn 

wij op zoek naar een club ouders/grootouders die wij hiervoor kunnen benaderen mocht dat 

nodig zijn. Heeft u hier interesse in? Geef je op bij juf Christine of stuur een mailtje naar 

c.vanmullem@delinge.nl  

 

Mocht u meer over dit project willen weten, bezoek de website: www.euschoolfruit.nl  
 

BEZOEK JURY EXCELLENTE SCHOLEN 
 

Maandag 29 oktober is de jury van 'Excellente Scholen' bij ons op bezoek geweest. Dit naar 

aanleiding van onze aanmelding (voor het hernieuwde predicaat excellente school) in februari 

2018, alle documenten die wij hiervoor hebben moeten aanleveren en de dialoog die wij 

hebben gevoerd in juli 2018. In juli 2018 kregen wij de tip mee om ons excellentieprofiel 

smaller te maken. Na gesprekken met het team zijn wij tot het volgende profiel gekomen: 

 

 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl
http://www.euschoolfruit.nl/
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‘De Borgwal excelleert door de weektaken voor iedere leerling op maat aan te bieden’. 

Door ons Daltononderwijs komen wij tot een gedegen, op maat gemaakte weektaak voor ieder 

kind. De analyse van de leerbehoeftes van de leerlingen, de observaties van leerkrachten en 

ib’er, de uitkomsten van het werk op de weektaak en toetsgegevens geven ons input om hier 

vorm aan te geven. 

 

Om 10 uur waren 2 juryleden bij ons op De Borgwal. Zij zijn in gesprek gegaan met juf Ria, 

juf Margriet, juf Lily en juf Christine. Na dit gesprek is de jury samen met juf Christine in 

bijna alle groepen geweest. Zij hebben dingen bekeken, met kinderen gesproken en lessen 

bijgewoond. Hierna hebben zij gesproken met 2 ouders en met de leerlingenraad. 

Tijdens de lunch is de jury in gesprek gegaan met het team en na een overleg tussen de 

juryleden hebben zij weer een terugkoppeling gegeven aan juf Margriet, juf Ria, juf Lily en 

juf Christine.  

 

De jury gaat van alle bevindingen een verslag schrijven. Dit verslag zal begin december naar 

ons toekomen. Wij kunnen dit op feitelijkheden beoordelen. Daarna is het afwachten. Op 21 

januari 2019 horen wij of wij ons weer voor 3 jaar 'Excellent' mogen noemen.  

Wij hebben als team ons Daltononderwijs op een goede manier kunnen laten zien en goed 

kunnen aangeven waarop wij vinden waarin wij excelleren. Wij hopen dat de jury daar net zo 

van overtuigd is als wijzelf. Wij wachten in spanning af. 
 

SCHOENENDOOSACTIE 2018 

Vrijdagmiddag 2 november was het zover…de prachtig 

versierde schoenendozen, vol met speelgoed, 

schoolspulletjes, verzorgingsdingen enzovoorts stonden 

er klaar voor op de kast bij groep 8. Weten jullie hoeveel 

er klaar stonden? Het waren er 29! Dat betekent 29 blije 

kinderen in Zambia, Sierra Léone, Togo, Servië, 

Roemenië, Oekraïne en in de vluchtelingenkampen op 

Lesbos. Met wat hulp hebben we de dozen in de auto 

gezet  

                                                                              

en daarna naar de kerk gebracht waar er zondag 4 november nog 

meer bij kwamen. Hierna gaan ze naar verzamelpunten waar de 

dozen voor de verschillende landen worden klaargemaakt voor 

hun reis naar de kinderen voor wie deze schatkistjes bestemd 

zijn! 

          

Ontzettend mooi dat jullie op de Borgwal weer zo hard 

hebben gewerkt aan deze actie…Heel, heel hartelijk 

bedankt! 

 

Ingrid Weideveld 
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WENSBOOM TIJDENS KERSTMARKT BEMMEL 9 DECEMBER 2018 

De wensboom 

Ook dit jaar is er tijdens de kerstmarkt weer de wensboom voor kinderen van de basisschool. 

Hieraan nemen basisscholen uit de omgeving deel. Alle kinderen van de school krijgen begin 

december een wenskaart waarop ze een wens kenbaar kunnen maken. Dat kan van alles zijn. 

Van gewoon een mooie kerstwens tot een attentie voor iemand die eens extra in het zonnetje 

gezet mag worden. Het mag ook iets voor het kind zelf zijn, maar vanuit de kerstgedachte is 

het natuurlijk nog mooier om iets weg te kunnen geven aan een ander. De kinderen moeten aan 

wat kleinere wensen denken. Een vliegticket naar Canada zit er bijvoorbeeld niet in. De 

ondernemers uit Bemmel die zich bereid hebben verklaard een aantal van de mooiste wensen 

in vervulling te laten gaan staan op de wenskaart. 

Hoe werkt het verder? 

Het is de bedoeling dat de wenskaart tijdens de kerstmarkt op 9 december tussen 11.00 uur 

en 17.00 uur bij de grote kerstwensboom op de Markt in Bemmel wordt ingeleverd. Alle 

kinderen krijgen daar sowieso een gezonde traktatie voor. Na de kerstmarkt zullen de wensen 

worden gekozen die in vervulling zullen gaan. De winnaars worden nog vóór kerstmis 

uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij afhankelijk van het soort wens, deze in vervulling 

zal gaan. Zij worden hierover persoonlijk benaderd. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u hiervoor contact opnemen met Laura Wieland van de 

kerstmarktorganisatie. Zij is te bereiken via e-mail: laurawieland1975@gmail.com  

Met dank aan de sponsoren: Notaris van Schaik, Proces Partners ,Constantijn Koen 

Uitvaartverzorging, Drukkerij Accuraat, Derksen Financieel, Finzie hypotheekadvies.  

    

STUDIEDAG 6 NOVEMBER 2018 

Dinsdag 6 november tijdens de studiedag hebben alle juffen en de meester onder andere een 

training gehad voor Muiswerk. Een onlineprogramma dat op maat oefeningen voor leerlingen op 

het gebied van taal en rekenen aanbiedt. Muiswerk helpt de leerlingen hun doelen te halen. 

We gaan er binnenkort op school mee aan het werk. 

 

STUDIEDAG 7 NOVEMBER 2018 

Woensdag 7 november heeft het team van De Borgwal een internationaal daltoncongres in 

Deventer bijgewoond waarbij ook daltonscholen uit België, Duitsland, Polen, Oostenrijk en 

China aanwezig waren. Een inspirerende dag met lezingen, workshops en meet-up's.  

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 november 2018 
 
 


