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Infobrief nummer 13, 2018-2019 
AGENDA… 

VAKANTIE VAN ZATERDAG 2 MAART 2019 TOT EN 

MET ZONDAG 10 MAART 2019 
Ma. 11-03-2019 

Start project WKRU 

groep 6/7/8 

 

Di. 12-03-2019 

Schoolfruit 

 

Potje 

Wo. 13-03-2019 

Schoolfruit 

 

Luizencontrole 

 

 

 

Do. 14-03-2019 

Schoolfruit 

 

Daltondag op De 

Borgwal 

 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

Vr. 15-03-2019 

LANDELIJKE 

STAKINGSDAG 

ALLE 

LEERLINGEN 

ZIJN VRIJ 

Ma. 18-03-2019 

 

Di. 19-03-2019 

Schoolfruit  

 

Potje 

 

Juf Rianne in 

groep 3 

 

Wo. 20-03-2019 

Schoolfruit 

 

 

 

Do. 21-03-2019 

Schoolfruit 

 

Maandviering, 14.15 

uur 

 

Juf Simone in 

groep 7 

 

Kangoeroewedstrijd 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 22-03-2019 

 

 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 MR; 

 Startochtend project onderzoeken leren in de onderbouw; 

 School in bedrijf, reminder; 

 Start project WKRU groep 6, 7 en 8; 

 De Borgwal in het nieuws; 

 Oproep Verkeersouders. 

 

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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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Nora Derksen van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

2 maart   Isabella Willemsen   Groep 3  

3 maart   Timo Foss   Groep 8 

4 maart   Nero Witlox   Groep 1/2B 

5 maart   Max Derksen   Groep 4 

5 maart   Figo Wattimena  Groep 8 

7 maart   Lotte Degen   Groep 5 

12 maart   Sophie Kreuzen  Groep 1B 

14 maart   Ise Meijer   Groep 5 

20 maart   Floortje Stinstra  Groep 2B 

21 maart   Thijs Hendriks  Groep 8 

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 1 april 

en dat is geen grap! 
 

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 februari was € 47,60 

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

 

MR 

Tijdens de vergadering zijn onder andere de volgende punten besproken: 

- Jaarbegroting volgend schooljaar 

- Schoolse zaken (meubilair, sanitair, Buitenklas) 

- Regelluwe school 

- Meerschools directeur 

Vanaf heden zullen Dana Flohr (ouder) en Anne Willemsen (leerkracht groep 4) zitting hebben 

in de MR. 

 

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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DALTON 

WERKEN MET EEN PORTFOLIO  

 

Een portfolio is een persoonlijke werkmap met hierin 

een diverse verzameling van gemaakt werk, 

registratiebladen, foto’s en werkstukken. Dit wordt 

samen met het kind bij elkaar gevoegd, waardoor dit 

gezamenlijk een beeld oplevert van het kind. Door 

middel van het portfolio, leren de kinderen van groep 

1/2 onder andere registreren. Zij zoeken het juiste 

pictogram van het werkje wat ze hebben gedaan en 

kleuren het rondje af met de dagkleur.  

 

Wat kan er in een portfolio zitten? 

 Het kind verzamelt in het portfolio tekeningen, werkbladen, boekenkring en foto’s; 

 Belangrijk is dat het kind zelf mag aangeven of een werkje mee naar huis gaat, of dat 

het in het portfolio wordt bewaard; 

 De rol van leerkracht hierbij is sturend begeleiden. 

 

Groep 3 t/m groep 8 

 

In de groepen 3 t/m 8 hebben de kinderen een eigen klapper waarin het gemaakte werk 

bewaard wordt. Vanaf groep 3 zit het portfolio in het rapport. Naar aanleiding van een aantal 

vragen schrijven de kinderen, eventueel met behulp van de leerkracht, een reflectieverslag. 

We vinden het belangrijk dat kinderen een goed beeld van zichzelf hebben en begeleiden de 

kinderen hier gedurende hun schoolloopbaan bij. Door ze veel bij de beoordeling van eigen 

gemaakt werk te betrekken, maar ook dat van anderen op een positieve opbouwende manier te 

beoordelen, hopen wij dit te bewerkstelligen.  

Wij streven er naar de reflectiepunten zoveel mogelijk uit de kinderen zelf te halen. 

Hierdoor zijn de kinderen erg betrokken bij hun eigen beoordeling en bereid de 

verbeterpunten te verbeteren. 

 

STARTOCHTEND PROJECT ONDERZOEKEND LEREN ONDERBOUW 

Woensdag 20 februari hebben juf Ria, juf Annelies, juf Wendy, juf Rianne, juf Simone, juf 

Anne, juf Karen en juf Christine een zeer interessante ochtend gehad voor de onderbouw en 

middenbouw op Radboud Universiteit Nijmegen. Sporten is gezond, toch? De lessenserie die 

door onze bovenbouw leerkrachten is gemaakt hebben we doorgelopen. Vanuit hier is een 

start gemaakt met de koppeling naar de onder- en middenbouw. Daarvoor wordt nu een 

lessenserie gemaakt door ons. Daarbij is het stellen van de juiste onderzoeksvragen van 

belang. Enthousiast en zeer geïnspireerd zijn we teruggekeerd naar De Borgwal. 

 

AFSCHEID VAN EEN LEERLING 

Puk Lintsen uit groep 1/2B gaat ons na de carnavalsvakantie verlaten. Puk gaat verhuizen naar 

Gendt. Puk, heel veel plezier op je nieuwe school! 
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REMINDER 

SCHOOL IN BEDRIJF 

 

Donderdag 14 maart ‘vieren’ wij op school de daltondag. De nationale daltondag is 20 maart. 

Omdat wij graag de school openstellen voor ouders/opa’s/oma’s etc. hebben wij ervoor 

gekozen om dit op een dag te doen dat er geen gym is in de groepen 3 t/m 8. Vanaf maandag 

25 februari komen er lijsten bij de klassen te hangen waar u zich kunt intekenen voor het 

bezoeken van een les. Per leerling graag 1 geïnteresseerde intekenen. Mocht er op het laatst 

blijken dat er plekken over zijn, dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. Op deze dag 

neemt u een kijkje in de klas, u kijkt toe, doet actief mee, kortom een gezellig leermoment bij 

ons op De Borgwal. De lijsten worden dinsdag 12 maart weer weggehaald. Wees er dus op tijd 

bij!!! We zien u graag donderdag 14 maart. 

 

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.  

 

OR, REMINDER 

De vrijwillige ouderbijdrage is al door 85% van de ouders voldaan. Super! Mocht u dit nog niet 

betaald hebben, wilt u er nog even naar kijken 

 

START PROJECT GROEP 6, 7 EN 8 WKRU 

De groepen 6, 7 en 8 zijn dinsdag 26 februari naar de universiteit geweest. In groepen 

hebben zij daar 4 practica gedaan: een hartecho, een hartfilmpje, je eigen hartslag meten en 

een bezoekje aan het anatomisch museum. In de middag was er nog de lezing van Dr. Thijs 

Eijsvogels. Door hem en zijn team was deze hele dag georganiseerd. Dit alles is ter 

voorbereiding op het project: Sporten is gezond, toch?! Dit project gaat draaien tussen de 

carnavalsvakantie en de meivakantie. De vertaalslag naar de andere groepen wordt ook 

gemaakt. We houden jullie op de hoogte. Alle begeleiders vandaag weer ontzettend bedankt! 

 

VERSLAGJE 26/2 BEZOEK GROEP 6/7/8 AAN UNIVERSITEIT DOOR MEES EN FINN 

Het bezoek aan de universiteit 

 

We kwamen van huis op school en we kregen in de klas een sticker met een nummer van 1 tot 

en met 5. Daarna reden we naar de universiteit. Toen moesten wij verzamelen voor het 

gebouw. Daarna gingen we in groepen naar binnen. Toen we binnen waren gingen we naar de 5 

activiteiten. We hadden voor iedere activiteit 30 minuten. Na 30 minuten gingen we naar 

buiten en kregen we daar een koekje met ranja toen kon je ook je tienuurtje op eten. Daarna 

gingen we de andere leuke activiteiten doen. Toen we uiteindelijk alle activiteiten gedaan 

hadden moesten we weer verzamelen een grote zaal waar professor Thijs nog iets uitlegde 

over zitten toen hij klaar was met de lezing waren we uit. Dit was de schooldag. 

 

Mees M en Finn, groep 6 
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DE BORGWAL IN HET NIEUWS 

Maandag 18 februari zijn door RTL nieuws de Citoscores gepresenteerd van alle basisscholen 

in Nederland. Aan deze Citoscores is een rapportcijfer gekoppeld. Een rapportcijfer tussen 

de 4 en de 10. Voor De Borgwal is dat het cijfer geworden van 7,9! 

 

De Citoscores die RTL nieuws heeft gebruikt is het gemiddelde van de eindtoetsen Cito 

(Eindtoets Cito groep 8) uit 2016, 2017 en 2018. De scores van alle leerlingen worden bij 

elkaar opgeteld. Bij ons op school nemen alle kinderen deel aan de eindtoets, ook de kinderen 

met een LWOO beschikking (leerweg ondersteunend onderwijs). Dit is niet bij alle scholen 

het geval, er zijn scholen die leerlingen met een LWOO beschikking niet mee laten doen met 

de Citotoets voor groep 8. Dit heeft natuurlijk effect op de gemiddelde score van school.  

 

Wij zijn super trots op deze mooie score en het feit De Borgwal met een 7,9 als hoogste is 

beoordeeld in de gehele Betuwe. De Gelderlander heeft hier een artikel aan gewijd.  

 

https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/de-borgwal-in-bemmel-is-de-school-met-de-

hoogste-eindtoets-score-in-de-betuwe~a4de9b1c/ 

 

KANGOEROEWEDSTRIJD 

Kangoeroe is, met bijna 6,5 miljoen deelnemers in ruim 60 landen, de grootste reken- en 

wiskundewedstrijd ter wereld. Bijna iedereen maakt dezelfde opgaven op hetzelfde moment. 

En dat is echt uniek!  

Waar komt de wedstrijd vandaan? De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de 

kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst een soort wiskundewedstrijd 

georganiseerd. Later ook bij ons. 

W4Kangoeroe vindt dit jaar plaats op 21 maart. Je mag, bij ons op school, meedoen vanaf 

groep 3.  

Er zijn daarom ook verschillende boekjes:  

* wizFUN: voor groep 3 (12 vragen in 30 minuten) & groep 4 (24 vragen in 60 minuten); 

* wizKID: voor groep 5 & 6 (24 vragen in 50 minuten); 

* wizSMART: voor groep 7 & 8 (24 vragen in 50 minuten). 

Als de boekjes zijn gemaakt  worden de antwoorden opgestuurd en dan moeten we best lang 

wachten voordat de uitslag komt. Maar dan is er ook een echte prijsuitreiking op school. 

De juf of meester zal met jullie overleggen of je mee wilt doen. 

 

NIEUW MR LID STELT ZICH VOOR 

Als nieuwste lid van de MR mag ik, Dana Flohr, komende tijd een bijdrage leveren aan het 

beleid van de Borgwal.  

 

Hoewel mijn partner Martijn en ik niet uit de regio komen, zijn wij na onze studietijd in 

Nijmegen in de buurt blijven wonen. Wij wonen nu ruim tien jaar naar tevredenheid in Bemmel 

en onze dochters zitten allebei op de Borgwal. Sam zit bij Thijs in groep 7 & haar zusje Ise in 

groep 5 bij Gerda & Ria.  

 

https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/de-borgwal-in-bemmel-is-de-school-met-de-hoogste-eindtoets-score-in-de-betuwe~a4de9b1c/
https://www.gelderlander.nl/overbetuwe/de-borgwal-in-bemmel-is-de-school-met-de-hoogste-eindtoets-score-in-de-betuwe~a4de9b1c/
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Zeven jaar geleden kozen wij voor De Borgwal omdat het team zo enthousiast en betrokken 

over kwam. Door zitting te nemen in de MR wil ik iets terugdoen voor de school die wij zo 

waarderen. Want, De Borgwal is volgens mij namelijk niet zomaar een excellente school en 

heeft niet toevallig de hoogste eindtoets-cijfers. Daar wordt hard voor gewerkt. 

 

De kennis en ervaring die ik onder meer heb opgebouwd in mijn werk in het communicatievak, 

zet ik graag in voor de medezeggenschapsraad. Zelf ben ik dagelijks op het schoolplein te 

vinden, dus spreek mij gerust aan als je vragen of opmerkingen hebt over schoolzaken. Mailen 

naar de MR kan via: mrdeborgwal@delinge.nl.  

 

15 MAART LANDELIJKE STAKING 

Zoals wij ook al eerder hebben gecommuniceerd, is er 15 maart een landelijke 

onderwijsstaking. Het team van De Borgwal gaat staken, de school is deze dag gesloten. 

 

OPROEP VERKEERSOUDERS 

Tijdens de studiedag van vrijdag 15 februari heeft het team instructie gekregen over de 

praktische verkeersmethode ‘Verkeerskunsten’. Op dit moment krijgen de groepen 5 t/m 8 

vooral theorieles. Als school zijnde vinden wij het ook een meerwaarde dat de kinderen 1 of 2 

keer per jaar een praktijkles krijgen en daarom hebben we ervoor gekozen om ook de 

methode ‘Verkeerskunsten’ in te gaan zetten. 

 

De eerste praktijkdag zal op dinsdag 19 maart worden georganiseerd. Tijdens deze dag komt 

een begeleider instructie geven op welke wijze de praktijklessen kunnen worden gegeven. De 

instructie van de begeleider is eenmalig. Na deze praktijkdag zal de school, in samenwerking 

met verkeersouders, de praktijkdagen gaan organiseren. Helaas kan de begeleider op deze 

dag maar aan 5 groepen een praktijkles geven. Wij hebben ervoor gekozen dat de groepen 4 

t/m 8 deze lessen gaan volgen. Tijdens de volgende praktijkdagen krijgen alle groepen een 

praktijkles (groep 1/2 t/m groep 8). 

 

Via deze weg willen wij aan u vragen of u verkeersouder zou willen worden? Er wordt van u 

verwacht dat u 1 of 2 keer per schooljaar, de hele dag of een dagdeel, zou willen helpen met 

het begeleiden van de praktijklessen. Voordat de praktijkles wordt gegeven zal er samen met 

een teamlid worden bepaald welke verkeersituaties er tijdens de praktijkles worden 

klaargezet. Dit zal ongeveer een uur van uw tijd kosten. 

Als u interesse heeft of als u nog meer informatie wilt hebben dan kunt u een mail sturen 

naar: t.rasing@delinge.nl  

 

Wij hopen dat er uit elke groep zich ouders aanmelden. 

mailto:mrdeborgwal@delinge.nl
mailto:t.rasing@delinge.nl
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FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL 

De eerste periode van het nieuwe jaar zit er al weer op. Een periode waarin de leerlingen 

hebben genoten van de sneeuw en van heerlijk zonnig, warm weer. Een periode waarin volop is 

getoetst, alle toetsen zijn geanalyseerd, de rapporten door de leerkrachten zijn gemaakt en 

waarin de afgelopen week alle gesprekken hebben plaatsgevonden. De carnavalsvakantie staat 

voor de deur. Morgen hebben wij nog een gezellig feestje op school en dan kunnen we gaan 

genieten van een welverdiende vakantie. Wij wensen jullie veel plezier en hopen jullie allemaal 

weer in goede gezondheid terug te zien op maandag 11 maart!  

 

Team De Borgwal 

 
 

BIJLAGE 

 Tafeltennis clinic op de stakingsdag voor groep 3 t/m 8. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 21 maart 2019. 
 


