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Infobrief nummer 11, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 04-02-2019 

Invaller in groep 7 

Di. 05-02-2019 

Schoolfruit 

 

Invaller in groep 7 

 

Potje 

 

Wo. 06-02-2019 

Schoolfruit 

 

Invaller in groep 7 

 

 

Do. 07-02-2019 

Schoolfruit 

 

Invaller in groep 7 

 

Lily aanwezig 

Vr. 08-02-2019 

Invaller in groep 7 

Ma. 11-02-2019 

 
Di. 12-02-2019 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

Juf Rianne in groep 

3 

Wo. 13-02-2019 

Schoolfruit 

 

 

 

 

Lily aanwezig 

Do. 14-02-2019 

Schoolfruit 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Lily aanwezig 

Vr. 15-02-2019 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Excellente school; 

 Leerlingenraad; 

 Carnaval; 

 Landelijke staking; 

 Hulp opendag; 

 Afscheid MR voorzitter en voorstellen MR voorzitter. 

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 

2 februari  Finn Peters   Groep 7 

6 februari  Madelon Pouwels  Groep 6 

8 februari  Esmée Kreuzen  Groep 4 

9 februari  Mies de Wit   Groep 8 

9 februari  Kristie Leenders  Groep 1A 

11 februari  Lola Nuy   Groep 3 

11 februari  Juf Ria   Groep 1/2 

12 februari  Boaz van den Brink  Groep 1A 

13 februari  Abdurrehman Qureshi Groep 2B 

14 februari  Fenna Knorth   Groep 6 

14 februari  Willemijn Kral  Groep 3 

15 februari  Yente van Moerkerk  Groep 2B 

 

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 donderdag 21 

februari. 

 

YES WE DID IT AGAIN!!! 

Wat een feest op De Borgwal vorige week maandag!! 

 

In de grote hal en in het bijzijn van alle leerlingen en leerkrachten, kregen Milan en Tim uit 

de leerlingenraad uit handen van leden van de jury Excellente scholen het predicaat 

uitgereikt dat De Borgwal weer voor 2019-2020-2021 een Excellente School maakt! 

 

Maandag 21 januari ontvingen in z’n totaliteit 79 scholen of afdelingen van scholen het 

predicaat Excellente School. Van deze 79 scholen zijn er 22 scholen uit het primair 

onderwijs. En wij horen daar gewoon bij!! Een hele mooie bevestiging van de kwaliteit van ons 

onderwijs. Leerlingen en ouders, nogmaals van harte gefeliciteerd!! 

 

Het hele rapport is te lezen via deze link: 
Juryrapport Excellente Scholen 2018, 06YO-C1, basisschool De Borgwal 
 

De conclusie van de jury hebben wij hieronder gekopiërd. 

http://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2019/01/Juryrapport-Excellente-Scholen-2018-06YO-C1-basisschool-De-Borgwal.pdf
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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 maand januari was €72,29 

DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

MR 

De volgende punten zijn tijdens de MR vergadering besproken: 

- Staat van De Buitenklas; 

- Nieuw meubilair; 

- Sanitair; 

- Regelluwe dagen. 

 

Na 8 jaar heeft voorzitter Anke de Wit afscheid genomen van de MR. Mark Berendsen is 

vanaf heden de nieuwe voorzitter van de MR. Via deze weg willen we Anke nogmaals bedanken 

voor haar inzet.  

 

Wat doet de MR op school? 

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en 

leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, 

maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. 

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid 

van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen over 

individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen 

of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. 

De directeur woont op uitnodiging van de MR de vergaderingen bij. De MR is een echt 

klankbord voor de directie. 

Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar je als ouder 

instemmingsrecht over hebt: 

• de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage 

• vaststelling van de onderwijstijd 

• vaststelling van de schoolgids 

• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch 

• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement 

• vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de 

komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan 

zorgleerlingen 

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag je als MR ook advies 

uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei 

zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

• de verkeersveiligheid rond de school 

• de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles 

• de invulling van het schoolreisje 

• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw 

• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol) 

Je zit in de MR namens de ouders van de school en het is van belang om te weten wat er 
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onder ouders speelt. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak! Dat wil 

zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met 

voorstellen van het schoolbestuur. Heb je interesse dan zou ik zeker een poging wagen! De 

school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken. 

 

AFSCHEID MR VOORZITTER  

Na 8 jaar voorzitter te zijn geweest van de MR heb ik inmiddels deze taak overgedragen aan 

Mark Berndsen. Met trots kijk ik terug op een leerzame, inspirerende en soms ook spannende 

tijd. Ik vind het fijn dat ik een bijdrage heb ik kunnen leveren aan de school van mijn 

kinderen. Vooral om op een andere manier betrokken te zijn bij de school heeft ervoor 

gezorgd dat ik het zo lang heb gedaan.  Hoe leuk is het wanneer je mee mag praten, denken en 

adviseren over het beleid van school en zo je steentje kan bijdragen aan het wel en wee van 

alle kinderen en het team op de Borgwal.  

Nog een half jaar en dan komt er een einde aan de basisschooltijd, omdat Mies naar een 

middelbare school gaat. Het is fijn dat Mark zich bij de MR heeft aangesloten en het zou nog 

mooier zijn wanneer er een 3de ouder net zo enthousiast is, want dan kan de MR meer body 

krijgen met ook een 3de teamlid.  

 

Mark, ik wens je veel plezier en wijsheid en jij begint net aan de basisschool-periode en kan 

me makkelijk overtreffen met die 8 jaar! 

Anke de Wit 

VOORSTELLEN NIEUWE MR VOORZITTER  

Zo snel kan het dus gaan! Nog geen half jaar geleden mocht ik mezelf voorstellen in de 

nieuwsbrief als nieuw lid van de MR en nu al mag ik de voorzittershamer van Anke overnemen. 

Zoals Anke al aangeeft is de MR een ideale plek om een extra bijdrage te kunnen leveren aan 

de school, wat voor mij de reden is geweest om in de MR te stappen. Het mag dan ten koste 

gaan van je vrije tijd maar daar krijg je een hoop inzichtelijke en leerzame momenten voor 

terug. Ondanks dat ik zelf nog maar kort deel uitmaak van de MR ben ik ervan overtuigd dat 

ik samen met het huidige blok MR-ervaring een waardevolle toevoeging zal zijn aan De 

Borgwal. Mede door jarenlange OR-ervaring vanuit mijn werk is het meedenken en adviseren 

op beleidsniveau mij niet onbekend.  

Graag verwelkom ik als voorzitter binnen de kortste keren een derde ouder dus schroom je 

niet te melden als je interesse hebt! 

Anke, bedankt voor jouw jarenlange toewijding aan de MR en ik ga absoluut proberen om jouw 

8 jaar te overtreffen. 

Mark Berndsen 
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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 

De punten uit de leerlingenraad: 

 

 Nog steeds geen poep in de zandbak, super! 

 Geen problemen meer in Buitenklas met toiletgebruik. 

 Haakjes groep 6 zijn geregeld.  

 Planken op muurtje buiten wordt in voorjaar geregeld. 

 Alle klassen: kijk even goed of er op de klassendienstlijst staat dat de klassendienst            

moet checken of er genoeg zeep en doekjes zijn op de toiletten. 

 Herhalen dat het voetballen alleen in de voetbalkooi moet gebeuren! 

 Ouders staan nog steeds bij de poort, leerlingen hebben hier last van. Wij 

onderzoeken of een overkapping elders op het plein een oplossing kan zijn, de 

leerlingen krijten met stoepkrijt een kruis voor de poorten en zij gaan vragen waarom 

ouders juist daar zo graag willen staan. 

 In de voetbalkooi zitten meerdere stukken los en het net hangt erg naar beneden. Eric 

gaat dit oplossen. De leerlingenraad heeft aangewezen waar er problemen zijn met de 

kooi.  

 Er zijn 40 nieuwe pingpongbadjes besteld. Deze komen in een mand bij de 

pingpongtafel te staan.  

 Groep 7 wil meer groen op het plein. Dit kan niet i.v.m. de ruimte, gebruik de 

schooltuin.  

 Alle klassen moeten/kunnen spelen met hun eigen buitenspeelmateriaal. De 

leerlingenraad gaat zorgen dat alle ballen weer bij de juiste klassen zijn.  

 

Kerst kwam ter sprake. De punten die besproken zijn worden teruggekoppeld naar de 

werkgroep. Idee voor kerst 2019: eten en activiteiten overdag zonder ouders. 

 

CARNAVAL GROEPEN 1-2 

Op donderdagmiddag 28 februari, van 13.15 uur tot 15.15 uur, vieren de kinderen van de 

groepen 1-2 carnaval. De kinderen mogen deze middag verkleed komen, er zal een modeshow 

zijn en een spelletjesmiddag. De kleuters die op donderdag overblijven kunnen zich tussen de 

middag verkleden en dan zorgen wij ervoor dat ze eventueel geschminkt worden.  

De leerlingen van groep 1en 2 hebben op vrijdag 1 maart vrij! De leerlingen van groep 2 

mogen deze vrijdagochtend komen (is niet verplicht)! 
 

CARNAVAL GROEPEN 3 T/M 8 

Op vrijdag 1 maart zullen de groepen 3 t/m 8 Carnaval vieren op De Borgwal. De kinderen 

mogen deze dag verkleed naar school komen. 

http://www.borgwal.nl/


Infobrief schooljaar 2018-2019 

 

 

7 

 

In de ochtend hebben wij een talentenshow, ‘Borgwal got Talent’. Hier mogen alle kinderen 

die dat willen, hun kunsten vertonen. Ook zullen er in verschillende groepen, allerlei 

activiteiten zijn.  

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. 

 

We willen alle ouders vragen geen confettispuitbussen en speelgoedwapens mee naar school te 

geven. 
 

TERUGKOPPELING WINTERSCHOOL 

Woensdag 23 januari zijn juf Simone, juf Karen, juf Carla, meester Thijs en juf Christine 

naar de Winterschool geweest. Dit is georganiseerd vanuit het Wetenschapsknooppunt 

Radboud Universiteit. Wij hebben een zeer interessante dag gehad om de nieuwsgierige en 

onderzoekende houding van leerlingen en leerkrachten te bevorderen.  

 

TERUGKOPPELING STUDIEDAG 30 JANUARI 2019 

Woensdag 30 januari hebben wij ’s morgens samen gekeken of we over willen gaan op digitaal 

inschrijven. We zijn tot de conclusie gekomen dat het geen toegevoegde waarde heeft en 

voor ons wel veel extra werk oplevert.  

 

Verder hebben we ook geïnventariseerd of we als school Klasbord zouden willen uitproberen. 

Dit is een app waarop we eventueel foto’s zouden kunnen plaatsen per groep. Ook hierbij zijn 

we tot de conclusie gekomen dat het op dit moment geen meerwaarde voor ons heeft. We 

gebruiken FaceBook en onze website is ook altijd up-to-date en deze app zou er weer 

bijkomen.  

 

’s Middags zijn juf Karen, meester Thijs, juf Christine, juf Annelies en juf Gerda naar het 

Wetenschapsknooppunt geweest waar het algemene principe van onderzoekend leren is 

uitgelegd.  

 

LANDELIJKE STAKING ONDERWIJS VRIJDAG 15 MAART 2019 

Het onderwijs in Nederland (PO, VO, MBO, HBO en WO) hebben op vrijdag 15 maart een 

landelijke onderwijsstaking aangekondigd. Het team van De Borgwal heeft besloten deze 

staking te steunen. Op vrijdag 15 maart zal De Borgwal dicht zijn. 

 

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

Regelmatig besteden wij in infobrieven aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn wordt gepest, dat zal 

ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit te 

onderkennen en hierop actie te ondernemen. Uiteraard wordt dit ook vastgelegd. Kinderen, 

leerkrachten en ouders! Mocht u dingen horen of zien, meld het ons: borgwal@delinge.nl  Zo 

kunnen we er samen voor zorgen dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

mailto:borgwal@delinge.nl


Infobrief schooljaar 2018-2019 

 

 

8 

 

HULP BIJ ONZE OPEN DAG 

Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij onze open dag op zaterdag 16 maart 

aanstaande (van 10.00 uur tot 13.00 uur). 

 

Onze open dag wordt elk jaar verzorgd door leerlingen uit de bovenbouw en ouders van 

Borgwalleerlingen. De nieuwe ouders worden ontvangen door een huidige ouder en een 

bovenbouw leerling. Na een korte kennismaking worden de nieuwe ouders meegenomen op een 

rondleiding door de verschillende lokalen alwaar het één en ander uitgestald staat 

(weektaken, vieringen, samenwerking, rapportage etc.). Na een rondleiding van ca. 45 minuten 

tot een uur gaan de nieuwe ouders weer naar huis.  

 Iets voor u? Graag! Stuur een mailtje naar c.vanmullem@delinge.nl   

 

De leerlingen die ons hierbij helpen krijgen op donderdag 14 maart een korte training tijdens 

schooltijd en worden dan op zaterdag 16 maart om 09.45 uur tot 13.00 uur op school 

verwacht. Hopelijk geeft u daar dan, indien het uw kind betreft, toestemming voor. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 februari 2019. 
 
 

mailto:c.vanmullem@delinge.nl

