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Infobrief nummer 4, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 07-10-2019 

ANWB Streetwise 

dag, hele ochtend 

voor de hele 

school. 

Di. 08-10-2019 

Potje 

 

 

Wo. 09-10-2019 

Juf Gerda in groep 8 

 

Juf Demi in groep 5 

 

Juf Simone naar 

Daltonbijeenkomst 

Do. 10-10-2019 

14.15 uur 

Maandviering KBW 

 

Inloop 15.15 - 15.45 

uur 

Vr. 11-10-2019 

 

HERFSTVAKANTIE  

TOT EN MET ZONDAG 20 OKTOBER 2019 
Ma. 21-10-2019 

Juf Demi in groep 

6 

Di. 22-10-2019 

Potje 

 

Juf Demi in groep 

6 

 

 

Wo. 23-10-2019 

Luizenpluizen 

 

OR vergadering 

Do. 24-10-2019 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

Vr. 25-10-2019 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Brief vanuit de MR; 

 ANWB Streetwise; 

 Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit; 

 Studiemiddag- en avond 25 september 2019; 

 Studiedag 1 oktober 2019; 

 Studiedag 2 oktober 2019; 

 Gymles bij regen groep 3/4/5; 

 Schooldammen; 

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 

6 oktober  Iven   Groep 6 

6 oktober  Lize   Groep 5 

7 oktober  Jack   Groep 7 

7 oktober  Juf Anne  Groep 4 

8 oktober  Ruben   Groep 3 

12 oktober  Lisa   Groep 5 

13 oktober  Ruben   Groep 6 

13 oktober  Yara   Groep 7 

14 oktober  Matteo  Groep 5 

19 oktober  Tristan  Groep 8 

20 oktober  Olaf   Groep 5 

21 oktober  Coen   Groep 7 

21 oktober  Anne   Groep 3 

22 oktober  Dieze   Groep 5 

22 oktober  Rosa   Groep 6 

25 oktober  Pjotr   Groep 7 

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

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Jim Barten en Pieter Huiskes van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen 

jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 
 

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 eerst volgende inloop is donderdag 10 

oktober 2019 na de maandviering. 

 

OPGAVE LEERLINGEN 

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar 

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan 

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor 

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het 

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie 

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!! 

 

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM  

Regelmatig besteden wij in de infobrief aandacht aan hoe wij met elkaar omgaan. Als het niet 

goed gaat, dan willen we dat zo snel mogelijk willen aanpakken. Bij een vermoeden van pesten, 

ook al betreft het niet uw eigen kind, stellen wij het op prijs dat u contact opneemt met de 

leerkracht en/of een mailtje stuurt naar borgwal@delinge.nl. Wij willen graag dit soort 

problemen te lijf gaan. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen, omdat pesten zelden onder 

het oog van de leerkrachten gebeurt. Hierbij willen wij nogmaals benadrukken dat het van 

belang is elk incident te melden en zeker ook als er al eerder actie op is ondernomen. 

mailto:borgwal@delinge.nl
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Wanneer wij niets horen, denken wij dat het goed gaat. Als dat niet het geval is, moet u dus 

niet denken: ‘Zie je wel, het helpt toch niet…..’., maar moeten wij waarschijnlijk andere acties 

ondernemen. Laat het ons dus weten! 

 

WETENSCHAPSKNOOPPUNT 

Even opfrissen: we gaan met onze school meedoen aan een project, waarbij een 

wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar het basisonderwijs. Leerlingen gaan op hun 

eigen niveau aan de slag om met het toegewezen thema zelf een onderzoek te bedenken en uit 

te voeren. In het maken van onze onderzoeken worden we ondersteund door medewerkers van 

het wetenschapsknooppunt en de onderzoeker zelf. Dit wordt uiteindelijk gepubliceerd in een 

boek, zodat ook andere scholen hier mee kunnen werken. Informatie is ook te zien op 

https://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/  

 

Vanmorgen (3 oktober) is groep 8 naar Nijmegen geweest. Hier vond de presentatie plaats 

van de drie onderzoeken die dit jaar vertaald gaan worden naar het basisonderwijs. Deze 

onderzoeken hebben de Radboud Science Award gewonnen. We gaan op onze school aan de 

slag met het onderzoek: “Menselijke machines” van dr. Marcel van Gerven. Hij liet ons deze 

dag kennismaken met zijn onderzoek. We kunnen niet wachten om ermee aan de gang te gaan! 

Leerlingen en ouders die mee waren kunnen u er alvast van alles over vertellen. We bedanken 

alle ouders die voor vervoer hebben gezorgd. 

 

STUDIEMIDDAG EN -AVOND 25 SEPTEMBER 2019 

De nieuwe beleidsperiode 2020-2024 staat voor de deur. Voor De Borgwal betekent dit dat 

wij een eigen schoolplan schrijven met onze doelen voor de komende 4 jaar. Dit doen wij in 

samenwerking met ‘Taaluilen’, een organisatie die ons helpt om alles begrijpelijk op papier te 

zetten en al onze plannen haalbaar weg te zetten in de tijd. Woensdag 25 september hebben 

wij hier een start mee gemaakt.  

 

STUDIEDAG 1 OKTOBER 2019 

Tijdens de studiedag van 1 oktober is het hele team geschoold in de Google G-suite. De hele 

Linge is in de zomervakantie overgegaan naar de Google omgeving. Wij werken net zoals de 

leerlingen niet meer op een schijf, maar alles wordt opgeslagen in ‘de wolk’. Hoe doe je dat 

nou correct? Hoe deel je bestanden met elkaar? Hoe gebeurt dit voor de leerlingen op een 

simpele manier? Ook het mailprogramma vanuit school is in de zomervakantie omgezet. De 

structuur binnen Gmail is anders dan wij gewend waren. Hoe kunnen we dit voor ons zelf nou 

weer zo makkelijk mogelijk instellen? In de middag zijn alle leerkrachten divers aan de slag 

gegaan met de ingezette acties vanuit vorig schooljaar:  

 De leerlijnen van rekenen zijn bekeken met de nieuwe methode ‘Met sprongen vooruit’; 

 De rapporten moeten herschreven worden omdat het programma Publisher niet wordt 

ondersteund door Google docs; 

 Alle voorbereidingen zijn gedaan voor de eerste bijeenkomst met het 

Wetenschapsknooppunt; 

 De ANWB Streetwise dag is voorbereid; 

 Topondernemers voor groep 4 is aangepast op niveau; 

 De implementatie van Veilig Leren Lezen is uitgezet in groep 3 

 

STUDIEDAG 2 OKTOBER 2019 

Op woensdag 2 oktober zijn juf Gerda, juf Christine, meester Thijs, juf Demi en juf Karen 

naar de Radboud Universiteit geweest om deel te nemen aan het Radboud Science Team 

https://www.ru.nl/wetenschapsknooppunt/
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(RST). Samen met professor Marcel van Gerven, zijn team en de mensen van het 

Wetenschapsknooppunt hebben wij de eerste stappen gezet binnen het ontwerpen van de 

lessen over het onderzoek ‘Menselijke machines’. Vanuit deze lessen zullen de leerlingen op 

school ook weer zelf onderzoeken gaan uitvoeren. Wij hebben al veel leuke ideeën besproken 

en gaan nu hard aan de slag om deze ideeën uit te werken. 

 

Op De Borgwal hebben de groepen 1/2 het digitale keuzebord bekeken en hiervoor is de 

proeflicentie ingesteld, de implementatie van Sil op school is uitgewerkt. De andere groepen 

hebben gewerkt aan de nieuwe lay-out van de rapporten en zijn de voorbereidingen gedaan 

voor de nieuwe thema’s die eraan komen. In de middag hebben wij als team een begin gemaakt 

met de uitwerking van de lessen rondom ‘Menselijke machines’.  
 

ANWB STREETWISE KOMT 7 OKTOBER OP BEZOEK 

Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom 

hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag 7 oktober naar onze school te 

komen. 

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor 

alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen een ochtend naar de 

school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals 

electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een 

fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

·         Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, 

herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en 

autostoeltje. 

·         Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, 

veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje. 

·         Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de 

remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel. 

·         Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en 

fietsbeheersing. 

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 

filmpje op de site. 

http://www.anwb.nl/streetwise 

LANDELIJKE STAKING ONDERWIJS 6 NOVEMBER 2019 

Vorige week vernamen wij via de media de voorgenomen landelijke staking van het onderwijs 

op woensdag 6 november 2019. Wij hebben aan De Linge gevraagd hoe zij hierin staan. 

Hierover hebben wij nog geen antwoord ontvangen. Zodra er meer duidelijk is zullen wij dit 

communiceren. 

http://www.anwb.nl/streetwise
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DALTON 

In de vorige info brief hebben we u al verteld dat het daltononderwijs uit gaat van de 

volgende kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, 

effectiviteit & doelmatigheid en borging.  

Deze keer lichten we het kopje samenwerken eruit. 

 

Door samenwerken vergroot je de betrokkenheid van kinderen naar elkaar. Kinderen leren dan 

ook bewust om samen te werken binnen de eigen groep, bv. aan de hand van projecten, maar 

ook buiten de groep, bv. door hulp te geven aan kinderen uit een andere groep.  

Op het gebied van samenwerken maken wij het volgende onderscheid:  

 Samenwerken uit oogpunt van sociale vorming 

De sociale vorming op school dient gezien te worden als een echte leerschool voor het 

latere leven. Respect is hierbij een kernbegrip. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat 

we de kinderen leren dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn, maar wel moeten 

proberen om met iedereen te kunnen samenwerken. Het ontwikkelen van omgangsvormen 

loopt als een rode draad door ons onderwijs heen. 

 

 Didactisch samenwerken 

Hieronder verstaan we dat de kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. 

Bijvoorbeeld kinderen krijgen de opdracht gezamenlijk, in tweetallen, of in groepjes een 

bepaalde taak uit te voeren. Bij individuele taken kan een kind uitleg vragen aan een ander 

kind. Kinderen bieden elkaar, indien nodig, een helpende hand. Belangrijk hierbij is andere 

kinderen niet storen. 

 

We werken binnen de groepen met oog- en schoudermaatjes (coöperatief leren: maatje 

tegenover en/of naast je). In de onderbouw hebben kinderen regelmatig een vast maatje. 

Respect voor jezelf en de ander is bij samenwerken een basisvoorwaarde. 

 

BRIEF VANUIT DE MR 

Als bijlage bij deze infobrief is een brief vanuit de MR voor jullie als ouders. 

 

SCHOOLFRUIT 

De Borgwal is weer ingeloot voor het schoolfruit project schooljaar 2019-2020. Dit betekent 

dat er vanaf half november weer 3 keer per week schoolfruit voor de leerlingen zal worden 

verzorgd. U ontvangt hiervoor te zijner tijd meer informatie over. 

 

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! 
                                                                                                      

REGEN EN DE GYMLES VOOR GROEP 3/4/5 

Mocht de gymles van de groepen 3/4/5 niet doorgaan in verband met de weersvoorspelling 

dan zullen wij dit uiterlijk 10.30 uur melden via de groepsapps en onze website. Gelieve deze 

op woensdag bij slecht weer in de gaten te houden. 

 

http://www.borgwal.nl/
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SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP GROEP 5 T/M 8 

Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente 

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het 

kampioenschap deelnemen: 

Woensdagmiddag 6 november 2019 voorronden viertallen 

Woensdagmiddag 13 november 2019 finale viertallen 

Woensdagmiddag 20 november 2019 persoonlijk schooldamkampioenschap 

 

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur 

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is 

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten 

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. Wanneer uw kind in groep 5 zit en geen toestemming 

heeft om vanaf de gym alleen naar huis te fietsen, dient u uw kind zelf bij De Bongerd op te 

halen. Wanneer dit niet mogelijk is, fietst uw kind om 12:15 uur met de leerkracht terug naar 

De Borgwal. 

 

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen kunnen, via de mail of 

briefje met handtekening van ouders, bij de groepsleerkracht worden opgegeven. De 

leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 5/6 en één van groep 

7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de damgroep worden geplaatst.  

 

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit 

bij de aanmelding van uw kind aan de groepsleerkracht wordt doorgegeven.  

 

Leerlingen kunnen tot en met woensdag 30 oktober worden opgegeven. Deelnemende 

leerlingen ontvangen op 1 november een brief met verdere informatie. 
 

NOG EEN WEEKJE EN DAN LEKKER VAKANTIE 

De eerste periode van schooljaar 2019-2020 zit er alweer bijna op! Wij wensen jullie allemaal 

een fijne vakantie en hopen jullie maandag 21 oktober 2019 allemaal weer te zien!  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 24 oktober 2019 

 


