
Infobrief schooljaar 2018-2019 1 

   

 

Infobrief nummer 7, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 26-11-2018 

Schoolfruit  

Di. 27-11-2018 

Potje 

 

Schoolfruit 

 

 

 

Lily aanwezig 

Wo. 28-11-2018 

 

Do. 29-11-2018 

Surprises inleveren 

 

Leerlingenraad 

 

Schoolfruit 

 

Lily aanwezig 

Vr. 30-11-2018 

Meester Thijs 

afwezig, invaller in 

groep 7 

Ma. 03-12-2018 

Schoolfruit  

 

Groep 8 naar 

minilessen Citadel 

College 

 

 

Di. 04-12-2018 

Potje 

 

Schoolfruit 

 

 

 

 

Lily aanwezig 

Wo. 05-12-2018 

Sinterklaas komt op 

De Borgwal: 

Ontvangst op de 

parkeerplaats 

Do. 06-12-2018 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Alle kinderen zijn 

vrij 

 

 

Lily aanwezig 

Vr. 07-12-2018 

Groep 5 t/m 8 

opgeven 

basketbaltoernooi 

 

Groep 8 bezoek 

‘Bakker Hydraulic’ 

 

Lily aanwezig 
 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Stagiaires op De Borgwal; 

 Afmelden bij ziekte; 

 Kledinginzameling: 

 Opbrengst goede doel actie ‘Het vergeten kind’; 

 Schoolfruit; 

 Notulen leerlingenraad; 

 Regelluwe school; 

 GGZ; 

 Lily. 

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 

24 november  Shantino van Brenk  Groep 3 

26 november  Daan Halma   Groep 1/2B 

26 november   Femke Halma   Groep 1/2A 

27 november  Juan Hendriks  Groep 6 

27 november  Renske van Alst  Groep 8 

29 november  Scott Rasing   Groep 6 

30 november  Rinske de Leede  Groep 5 

2 december  Erika Klein Bleumink  Groep 6 

2 december  Evi Volder   Groep 3 

5 december  Floris Reijnen   Groep 4 

5 december  Jasmijn Busch  Groep 3 

6 december  Isis van Houtert  Groep 6 

6 december   Andreas Klaassen  Groep 7 

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

 

AFSCHEID VAN LUUK 

Vorige week heeft Luuk uit groep 5 afscheid genomen van zijn klas. Hij gaat naar een andere 

school. Wij wensen hem heel veel plezier in Nijmegen. 

 

KLEDINGINZAMELING 

1 november werd er sinds lange tijd weer kleding ingezameld op De Borgwal. Wij hebben 160 

kilo kleding en textiel ingezameld en dit levert ons € 24 op. Ook wordt ditzelfde bedrag door 

Curitas aan Simavi gedoneerd. Hiermee gaan zij aan de slag om mensen in Afrika en Azië te 

voorzien van schoon drinkwater, wc’s en goede hygiëne. Zij bereiken daarmee een betere 

gezondheid zodat kinderen weer naar school kunnen gaan en volwassenen geld kunnen 

verdienen.  

  

De opgehaalde kleding en textiel wordt gerecycled en daarmee hebben wij 560 kilo CO2 en 

1.120.000 liter water bespaard. Dit is weer beter voor het milieu. Top gedaan! In de bijlage 

bij deze infobrief het certificaat dat De Borgwal hiervoor heeft ontvangen. 

 

MR  

Tijdens de MR vergadering van 19 november zijn de volgende punten besproken: 

- De notulen van de MR vergadering van 24 september zijn goedgekeurd en staan op de 

website; 

- Het Jaarverslag van De Borgwal van 2017-2018. Ook deze wordt op de website geplaatst; 

- Huisvesting en onderhoud (meubilair, sanitair en de staat van De Buitenklas); 

- Projectplannen;  

- Schoolse zaken zoals De Regelluwe School (zie volgend kopje in deze Infobrief). 

 

Ook zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die in de MR wil plaatsnemen. Helaas gaat 

onze voorzitster Anke de Wit per 1 februari 2019 de MR verlaten.  

 

Mocht u vragen hebben of wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u ons altijd op het plein 

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

 

 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
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REGELLUWE SCHOOL 

Afgelopen woensdag is Geertje Damstra van Oberon op bezoek geweest, helaas dus niet al in 

september zoals was aangegeven. Oberon is het onderzoeksinstituut dat Regelluwe scholen 

monitort en begeleidt in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Omdat wij onze 

Regelluwe dagen ook echt constructief willen inzetten en een verdiepingsslag willen maken in 

ons onderwijs, hadden wij nog wel enkele vragen die we woensdag pas konden stellen. 

Bijvoorbeeld willen we heel graag extra begeleiding voor onze leerkrachten van midden en 

onderbouw m.b.t. onderzoekend leren. De bovenbouw wordt op dit moment heel intensief 

begeleid door de medewerkers van het Wetenschapsknooppunt, maar voor de anderen start 

deze begeleiding pas in het voorjaar. Mevrouw Damstra heeft in het gesprek aangegeven dat 

zij hier zo snel mogelijk op terugkomt. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte. 

 

GOEDE DOEL ACTIE VOOR HET VERGETEN KIND 

De webwinkeltjes zijn gesloten en alle producten zijn afgeleverd. Er zijn onder andere 145 

mokken verkocht, 54 placemats, 39 broodtrommels, 36 postkaarten en nog veel meer leuke 

producten. Wij zijn enorm blij met het bedrag van €1507,91 voor Het Vergeten Kind.  

Allemaal reuze bedankt! 

 

ALLE DATA MET BETREKKING TOT 5 DECEMBER NOG EVEN OP EEN RIJTJE 

Donderdag 22 november: schoen zetten groep 1 

Vrijdag 23 november: schoen zetten 2 t/m 8 

Donderdag 29 november: surprises inleveren 5 t/m 8 en tentoonstellen in de hal  

Dinsdag 4 december: gedichten op de surprises groep 5 t/m 8 

Woensdag 5 december: grote Sinterklaasfeest!!  

Ontvangst op de parkeerplaats rond 08.40 uur. 

 

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 

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.  

 

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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STAGIAIRES OP DE BORGWAL 

In diverse klassen zijn stagiaires aan het werk. Hieronder een overzicht: 

 

Groep  Stagiair/stagiaire Welke dag(en)? Periode 

1/2A Juf Loran 

Juf Dyonne 

Maandag en dinsdag 

Maandag en dinsdag 

t/m februari 2019 

t/m juni 2019 

1/2B Juf Eva 

Juf Sanne  

Maandag en dinsdag 

Maandag, dinsdag en donderdag 

t/m februari 2019 

t/m juni 2019 

3 Juf Maartje Dinsdag t/m februari 2019 

4 Juf Inge Maandag, dinsdag en woensdag t/m februari 2019 

5 Meester Dean  

Juf Jasmine  

Maandag en dinsdag 

Donderdag en vrijdag 

t/m februari 2019 

t/m juni 2019 

6 Juf Leonie Maandagochtend en dinsdag t/m januari 2019 

7 Meester Jan-Willem Maandag en dinsdag t/m februari 2019 

 

DALTON 

De punten uit de leerlingenraad:  

 De zandbak moet worden gecontroleerd op kattenpoep. 

 In Buitenklas is veel onrust rondom het toiletgebruik. Los dit op met groep 4 en groep 

5. Deze kinderen zijn erbij betrokken. De leerlingenraad denkt na over oplossingen. 

 Er is veel onrust in groep 5 al er een invaller is. De andere groepen geven aan dat dit 

bij hen prima gaat. Tip uit groep 5: de invaller moet het aan de juf vertellen.   

 Bij de TSO zijn veel kapotte spullen. Alles wat kapot is gaat weg. Dan wordt het nieuw 

besteld. 

 TSO medewerkers zijn te lief, ze zeggen steeds dat ze erop gaan letten, maar ze doen 

er niks aan. Er wordt een overleg gepland om dit met de TSO te bespreken. 

 Al het buitenspeelgoed weer goed voorzien van nummer van de groep. Alle groepen 

spelen met hun eigen speelgoed!  

 Niet op de glijbaan lopen, maar glijden! 

 Bij groep 6 missen haakjes voor de jassen om op te hangen. Er zijn 25 haakjes, 4 

plekken waar haakjes verdwenen zijn.  

 Er staan nog steeds ouders bij de poort waardoor de leerlingen niet makkelijk van het 

plein af kunnen. Dit is al heel vaak aangegeven. De leerlingenraad gaat volgende week 

elke dag met hesjes bij de poorten staan om ouders erop te wijzen.  

 De fietsenstalling is vol, je fiets pakken is soms best lastig. Groep 8 gaat kijken of zij 

ergens anders kunnen parkeren. 

 Zand moet in de zandbak blijven en niet erbuiten. 

 De containers staan in de weg, niemand weet nog een goede plek om ze neer te zetten. 

Alle juffen en meesters mogen hierover meedenken. 

 Het net van de voetbalkooi en het net van de basketbalring zijn kapot. Graag maken!  

 Er wordt gespeeld achter en tussen de containers, sommige kinderen vinden het leuk 

om dan leerlingen te ‘pletten’. Dit moet in alle klassen worden besproken. 

 De leerlingenraad is in gesprek geweest met de jury Excellente Scholen.  
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VERKEER OP HET HOOG 

Het valt ons op dat er steeds vaker weer auto’s via Het Hoog naar de parkeerplaats gaan bij 

school. Uit veiligheidsoogpunt is Het Hoog enkele jaren geleden al gesloten voor verkeer van 

8.00 uur tot 16.00 uur. Het is niet toegestaan om daar te rijden. Het zou heel fijn zijn 

wanneer we hier weer met z’n allen goed op letten! Alvast bedankt! 

 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE 

Wanneer een leerling een dag ziek is, zou het fijn zijn wanneer er ’s morgens wordt gebeld 

naar school (0481-450184) of dat er een mailtje wordt gestuurd naar de groepsleerkracht. 

Liefst voor 08.15 uur! Het is ook prima dat broertjes of zusjes doorgeven aan de 

groepsleerkracht dat een leerling ziek is. De leerkrachten weten dan dat zij niet hoeven te 

gaan bellen als er leerlingen worden gemist in de klas om half 9. Als dezelfde leerling de dag 

erop nog ziek is, willen wij dat ook weten. Stel dat de leerling weer beter is en weer naar 

school toe gaat, maar onderweg gebeurt er iets, weten wij niet dat de leerling weer naar 

school zou komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

LILY 

Vorige week woensdag was ik bij een congres over “duurzame inzetbaarheid”. Allerlei 

workshops die je handvatten geven om de vitaliteit van leerkrachten en schoolleiders te 

behouden. Door veel meldingen van ziekteverzuim en burn-out is er enkele jaren geleden 

besloten om de arbeidsomstandighedenwet aan te passen, maar hoe je dat in je organisatie en 

in je school moet toepassen om er ook echt profijt van te hebben is nog erg onduidelijk. De 

workshops die ik heb gevolgd gingen over “lean lezen”, “de juridische kant van duurzame 

inzetbaarheid” en over “dé motivatie om te blijven leren”. De laatste workshop ging over 

“gezien worden en hoe dat invloed heeft op je motivatie”. Dat willen we natuurlijk allemaal, 

gezien worden, maar we zijn ook allemaal zo verschillend.  

Zelf heb ik vier dochters. Ik verbaas me nog steeds dat ze alle vier zo verschillend zijn, ze 

zijn toch allemaal in hetzelfde gezin opgegroeid. De één wist van jongs af aan wat ze wilde 

worden en de ander heeft een zoektocht afgelegd om te komen tot de keuze wat ze wil 

worden. Als moeder ga ik vaak af op mijn gevoelens en hoop ik mijn eigen kinderen zo goed te 

kennen dat ik weet wat ze nodig hebben, maar daarbij stoot ik dan toch best wel eens mijn 

neus. Workshops, praten met anderen en ervaring geven mij wel handvatten om steeds beter 

in te kunnen schatten hoe ik anderen kan laten voelen dat ik ze “zie”.  

Het mooie van het team op de Borgwal vind ik dat we er hier samen voor staan om de kinderen 

te helpen bij hun manier van opgroeien en leren. Iedereen wil leren van en met elkaar om 

steeds beter in te kunnen spelen op de diverse leerbehoeften van onze kinderen. Niet alleen 

in het Borgwallied wordt gezongen over talenten, het leeft hier echt bij iedereen.    

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Denkt u er nog aan om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hierover heeft u eerder al 

informatie ontvangen. 

 

 

 

 



Infobrief schooljaar 2018-2019 

 

 

6 

 

 

GGZ MIDDEN GELDERLAND 

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. 

 

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: 088-3556500.  

 

Het JGZ-team 

Doktersassistent: Toos Olthof 

Jeugdverpleegkundige: Bianca Peelen 

Jeugdarts: Joke van der Woude 

 

SCHOOLFRUIT 

Sinds 2 weken hebben krijgen alle leerlingen 3x per week groente of fruit aangeboden op 

school. Dit zou op maandag, dinsdag en donderdag zijn. Onze ervaring leert dat het fruit op 

maandag wordt gebracht na de fruitpauze. Wij hebben in overleg met alle meesters en juffen 

besloten om het fruit voortaan op dinsdag, woensdag en donderdag aan te bieden. Dit 

betekent dat alle leerlingen op maandag en vrijdag zelf fruit mee moeten nemen voor de 

pauze.  

 

BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF 

 Certificaat kledinginzameling. 

 Brief over de Blazersbende. 

 Kerstrun 
  

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 6 december 2018 
 

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid

