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Infobrief nummer 2, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 09-09-2019 

19.30 uur 

informatieavond 

regelluwe school 

Di. 10-09-2019 

Potje 

 

 

Wo. 11-09-2019 

 

Do. 12-09-2019 

Meester Thijs 

verlof 

 

Creatief 

Vr. 13-09-2019 

 

Ma. 16-09-2019 

Startgesprekken 

Di. 17-09-2019 

Startgesprekken 

 

Potje 

 

 

Wo. 18-09-2019 

Startgesprekken 

Do. 19-09-2019 

Startgesprekken 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 20-09-2019 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Klassenouders; 

 Biebouders; 

 Vieringen; 

 Uitnodigingen uitdelen; 

 Rapporten; 

 Startgesprekken; 

 Leerlingenraad; 

 Gelden werkdrukverlaging; 

 Informatieavond experiment regelluwe scholen; 

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 
 

 



Infobrief schooljaar 2019-2020 2 

 

 

JARIGEN 

7 september   Luuk   Groep 4 

8 september   Bram    Groep 3 

10 september   Kezia   Groep 5  

11 september   Liam   Groep 3    

11 september   Zoie    Groep 8   

13 september   Joep W  Groep 6   

13 september   Juf Annelies  Groep 1/2   

15 september   Jolie   Groep 8   

17 september   Feline    Groep 5   

17 september   Tom   Groep 7   

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

NAAR BINNEN GAAN VOOR SCHOOLTIJD, HERHALING 

Nu het schooljaar weer gestart is, willen wij graag weer even aandacht voor het naar binnen 

gaan. Vorig schooljaar viel het ons op dat er leerlingen heel vroeg naar binnen kwamen. De 

deuren zullen voor alleen de kleuters opengaan om 08.20 uur. Vanaf die tijd mogen de 

kinderen die overblijven en hun beker in de koelkast moeten zetten ook naar binnen, dit alleen 

om de overblijfspullen even binnen neer te leggen. Willen alle andere kinderen buiten blijven?! 

Ditzelfde geldt ook voor de middagen. Om 13.05 uur mogen de kleuters naar binnen. De 

andere leerlingen uiteraard wanneer de bel gaat. Willen de ouders van de groepen 1-2 er 

ook aan denken dat we om 8.30 uur graag willen starten met de les. Alvast bedankt!  
 

STARTVERGADERING OR EN TEAM 

Woensdagavond 4 september heeft de OR samen met het team vergaderd. Voor alle 

activiteiten die dit jaar gaan plaatsvinden zijn de eerste acties uitgezet. Een zinvolle avond! 
 

KLASSENOUDERS 

Gelukkig hebben alle klassen weer klassenouders gevonden! 

Groep 1/2 A Christel, moeder van Boaz 

Claudia, moeder van Kristie 

Groep 1/2 B Loes-Sophie, moeder van Daan en Roos 

Veronique, moeder van Djullian 

Groep 3 Claudia, moeder van Keano 

Sabine, moeder van Anne 

Groep 4 Charmaine, moeder van Shantino 

Lydia, moeder van Annefleur 

Groep 5 Melinda, moeder van Guusje 

Linda, moeder van Esmée 

Groep 6 Monique, moeder van Yaro 

Claudia, moeder van Jayley 

Groep 7 Erna, moeder van Erika 

Melinda, moeder van Fenna 

Groep 8 Demis, vader van Sam 

Silvie, moeder van Sara 

Marjolein, moeder van Fiene 
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BIEBOUDERS 

Gelukkig! Alle klassen hebben weer een biebouder/biebouders gevonden. 

Groep 1/2 A en 1/2 B Froukje, moeder van Gijs 

Karima, moeder van Anisa 

Groep 3 Sabine, moeder van Anne 

Groep 4 Inge, moeder van Jasmijn 

Charmaine, moeder van Shantino 

Linda, moeder van Thijmen 

Groep 5 Jeroen, vader van Jasmijn 

Groep 6 Anneke, moeder van Melua 

Groep 7 Nathalie, moeder van Lars 

Groep 8 Maaike, moeder van Laurens 
 

VIERINGEN 

Een aantal keer per jaar organiseren wij op school een viering. Dit kan een feestje zijn dat 

past bij de tijd van het jaar (bijvoorbeeld carnaval) of een maandviering in de hal.  

Tijdens een maandviering zal iedere groep, of een deel van de groep, zich presenteren. 

De leerkracht bepaalt met de groep wat er voorgedragen gaat worden. Gedacht kan worden 

aan liedjes, dansjes, instrumentale stukken, toneelstukjes, verhalen en nog veel meer. 

 

Als school vinden wij het belangrijk geregeld vieringen te organiseren, dit vanuit 

verschillende oogpunten. Voor de spelers om kennis te maken met het optreden voor publiek 

(o.a. lef, originaliteit, boeien, hoorbaar zijn, etc.), leren samenwerken en de creatieve 

ontplooiing. De luisteraar/kijker ontwikkelt een goede luisterhouding; o.a. het rechtop zitten, 

stil te zijn en zich goed te concentreren. Tot slot vinden wij het als school belangrijk 

momenten te creëren waarop ook ouders de school bezoeken. 

 

Ouders zijn dan ook van harte welkom bij onze vieringen!!  

Data: zie jaarkalender.  

 

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.  

 

HOE GAAN WE MET ELKAAR OM 

In de eerste infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij 

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij 

verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat 

gepest wordt, een mailtje te sturen naar borgwal@delinge.nl.   

 

Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg 

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders erachter komen dat hun kind ergens mee zit. 

Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen: 

 Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin? Met 

wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk? 
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 Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen elkaar? 

Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit de klas 

meespelen? 

 Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij maakt?  

 

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te 

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt. 

 

RAPPORTEN 

Wij missen nog een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis hebben 

liggen, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter?! Reminder: denkt u aan het stukje 

invullen ‘Wat vinden ouders?’ Alvast bedankt! 

 

STARTGESPREKKEN 

In de week van maandag 16 t/m donderdag 20 september staan de startgesprekken weer 

gepland. Wij zijn als leerkrachten heel benieuwd hoe de leerlingen de eerste weken van dit 

schooljaar hebben ervaren. Deze gesprekken zijn dus puur over het welbevinden van de 

leerlingen. Resultaten zullen niet worden besproken. De inschrijflijsten voor de 

startgesprekken zullen van maandag 9 september 08.00 uur tot en met donderdag 12 

september 09.00 uur in de hal liggen. Probeer zoveel mogelijk aansluitend te plannen. Schrijft 

u niet in, dan plant de leerkracht het gesprek in. 
 

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 maanden juli en augustus was 

€28,45. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

JAARKALENDER 

De laatste activiteiten worden ingevuld in de jaarkalender. U ontvangt deze zo snel mogelijk. 

 

PESTPROTOCOL 

In iedere klas is aandacht besteed aan het pestprotocol dat wij op De Borgwal hanteren. Uit 

alle klassen is een klassenvertegenwoordiger/-ster gekozen die het protocol heeft 

ondertekend. Ook hebben een leerkracht, de voorzitter van de MR, de voorzitter van de OR 

en de directie het protocol ondertekend. In beide halletjes en in de buitenklas komt een 

exemplaar te hangen. Tevens zal er een exemplaar op de website verschijnen. 

 

DALTON, LEERLINGENRAAD 

De afgelopen dagen zijn we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig geweest met de verkiezingen 

voor de leerlingenraad van dit schooljaar. Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je 

hebben om in de leerlingenraad te komen. De leerlingen presenteren zichzelf in de eigen 

groep en vervolgens wordt er gestemd op 2 geschikte kandidaten.  
 

Waarom hebben wij een Leerlingenraad? 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit 

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We 

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. 
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Door het oprichten van een Leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze 

actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Zo ondervinden de leerlingen wat 

realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De Borgwal te bevorderen. 

De volgende leerlingen vertegenwoordigen hun klas in de leerlingenraad:  

 

Groep 4 Yente en Willemijn 

Groep 5 Max en Isa 

Groep 6 Ise en Jayley 

Groep 7 Kaiden en Linn 

Groep 8 Thijne en Famke 

Wanneer de leerlingenraad heeft vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. 

 

GELDEN WERKDRUKVERLAGING 

Vanuit het ministerie zijn gelden beschikbaar gesteld om de werkdruk te verlagen. Het is de 

bedoeling dat je echt als team kijkt wat de beste invulling is. Dit is het tweede jaar dat deze 

gelden beschikbaar zijn. Eind vorig schooljaar hebben wij geëvalueerd hoe wij vonden dat de 

gelden waren in gezet en wat onze wensen waren voor dit schooljaar. Ook aan het einde van 

dit schooljaar zullen we evalueren of de inzet ook daadwerkelijk onze werkdruk verlaagd 

heeft.  

 

Voor schooljaar 2019-2020 hebben wij twee keuzes gemaakt. Als eerste hebben wij Robin als 

full time onderwijsassistent aangetrokken, zij heeft zich in de eerste infobrief voorgesteld. 

Daarnaast hebben we Monique Jansen wederom gevraagd om muzieklessen te geven aan onze 

leerlingen. Dit is ten opzichte van vorig schooljaar uitgebreid. Monique is dit schooljaar op 

donderdagmiddag aanwezig voor groep 1 t/m 4 en op vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8.  

 

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! 

 

BABYNIEUWS 1 

Hoera! Luca uit groep 1/2B is grote broer geworden. Wij wensen  

familie Maronier veel geluk met de geboorte van hun dochter  

en zusje Fay!!  
 

BABYNIEUWS 2 

Hoera! Jente (groep 3) en Fedde (groep 1/2A) hebben in de  

vakantie een broertje gekregen: Kas! Wij wensen familie Staffen  

veel geluk met deze nieuwe wereldburger! 

 

http://www.borgwal.nl/
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INFORMATIEAVOND REGELLUWE SCHOLEN 

Zoals vorig schooljaar al aangekondigd, staat maandag 9 september de informatieavond over 

het experiment regelluwe scholen gepland. Waarom heeft uw kind nou eigenlijk zoveel ‘vrije 

dagen’? Bent u ook benieuwd waarom wij het wederom zinvol vinden en onderwijstijd 

inwisselen voor ontwikkeltijd? Kom maandagavond 9 september om 19.30 uur luisteren en 

meepraten! In de bijlage bij deze infobrief vindt u het verslag dat Oberon heeft gemaakt 

voor het ministerie van onderwijs naar aanleiding van gesprekken met het team, een 

afvaardiging van de ouders en de leerlingen. 

 

BIJLAGEN 

 Verslag Oberon, Experiment Regelluwe Scholen met team, vertegenwoordiging van de 

ouders en de leerlingen. 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 20 september 2019 

 


