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Infobrief nummer 5, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 28-10-2019 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij! 

Di. 29-10-2019 

Potje 

 

Juf Carla in groep 

3 

 

Wo. 30-10-2019 

 

Do. 31-10-2019 

Leerlingenraad 

 

Creatief  

Vr. 01-11-2019 

 

Ma. 04-11-2019 

 

Di. 05-11-2019 

Potje 

 

 

 

Wo. 06-11-2019 

Onderwijsstaking in 

Nederland! De 

Borgwal gewoon 

open, wij 

verwachten alle 

leerlingen! Wel 

school, geen les! 

 

Do. 07-11-2019 

Nationaal 

Schoolontbijt, 

08.30 uur 

 

Geen gym groep 1/2 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

Vr. 08-11-2019 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Landelijke staking 6 november 2019; 

 Dalton; 

 Actie schoenendoos 2019; 

 Babynieuws; 

 Het Nationaal Schoolontbijt; 

 Tekenproject. 
 

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 

26 oktober   Daan  Groep 8 

29 oktober   Kaiden  Groep 7 

29 oktober   Thom  Groep 7 

31 oktober   Shanya Groep 6 

1 november   Sarai  Groep 8 

1 november   Stella  Groep 2A 

4 november   Rune  Groep 8 

6 november   Marit  Groep 3 

8 november   Evi  Groep 4 

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

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Gedion (groep 6) en Lizzy (groep 1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij 

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

 

BABYNIEUWS 

Op 7 oktober is Rosalie uit groep 4 de grote zus geworden van Lilly-Fleur! Wij wensen de 

familie Salemink heeft veel geluk met de nieuwe wereldburger! 

 

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 september was 

€61,45. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

LANDELIJKE STAKING ONDERWIJS 6 NOVEMBER 2019 

Het zal u niet ontgaan zijn: op woensdag 6 november vindt er weer een landelijke staking 

plaats voor het primair en voortgezet onderwijs.  

 

Wij zijn als team in gesprek gegaan met elkaar en hebben besproken hoe wij hier in staan. 

Wij zien absoluut de grote problemen waar het onderwijs in Nederland mee te maken heeft. 

Het grote lerarentekort, de hoge werkdruk en de oneerlijke salarisverdeling. Dat er elders in 

het land al scholen moeten sluiten en er dagelijks klassen naar huis gestuurd worden is in onze 

ogen onacceptabel. Er moet iets gebeuren! 

 

Toch hebben wij besloten om op 6 november De Borgwal niet dicht te doen. De school is 

open, wij verwachten alle leerlingen! Er zal geen les gegeven worden. Over de invulling van 

deze dag gaan wij nog met het team in gesprek. Gezien de hoeveelheid studiedagen en 

regelluwe dagen die al gepland staan dit schooljaar, hebben wij deze keuze gemaakt. 

 

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 

In de voorgaande infobrieven heeft u steeds wat kunnen lezen over het Daltononderwijs; er is 

toen ingegaan op de punten zelfstandigheid en samenwerken. Deze keer gaan we verder met 

de punten verantwoordelijkheid en reflecteren. 

 

Onze kinderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor zowel het leerproces als het 

leerproduct. De kinderen leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de 

leerkracht. De leerkracht bepaalt, soms in overleg met de kinderen, de normen en controleert 

uiteindelijk of hieraan voldaan is. Te denken valt aan presentaties, die door de kinderen 

gehouden worden n.a.v. een opdracht bij bijvoorbeeld Topondernemers of een project. Wij 

vinden het van belang dat onze kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer, 

voor de omgang met elkaar en voor het materiaal. 

 

Het Daltononderwijs is een onderwijsmanier waarin verantwoordelijkheid een grote rol speelt. 

Op basis van vertrouwen geven wij de kinderen bijvoorbeeld een dag- /of weektaak. Wij 

vertrouwen er ook op dat de kinderen deze taken maken. Uiteraard zijn wij ons er van bewust 

dat de kinderen deze verantwoordelijkheid moeten leren.  

Door middel van gesprekken proberen wij te achterhalen waarom een kind bepaalde keuzes 

heeft gemaakt. Bewaart het kind bijvoorbeeld altijd de leukste taak voor het laatst? Of juist 

niet? Het gaat er bij reflecteren dus om jezelf vragen te stellen over hoe jij aan het werk 

bent en wat daar de achtergronden van zijn. Het gaat er dan niet zozeer om of je het werk 

goed of juist niet goed hebt gedaan. Dat is evalueren. 

 

ACTIE SCHOENENDOOS 2019 

                 
Wat houdt de actie Schoenendoos in? 

Actie4Kids komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos voor hen te 

versieren en te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. 

Met een schoenendoos laten we aan kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken zien, dat we aan hen hebben gedacht. Doe daarom mee en maak andere 

kinderen blij met een gevulde schoenendoos, die een schatkist is voor die ander! 

Waar gaan de dozen in 2019 heen? 

Dit jaar gaan de gevulde schoenendozen naar Sierra Leone, Malawi,  Roemenië, Moldavië en 

naar vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden . Kijk ook eens op de site www.actie4kids.nl 

voor mooie filmpjes van de uitdeling in 2018/begin 2019, bijvoorbeeld 

https://youtu.be/AEf84v0SkbA. 
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Wat kan er wel en niet in de Schoenendoos? 

De kinderen doe je een plezier met dingen die zij goed kunnen gebruiken: schoolspulletjes, 

zoals schriften, etui, pennen, gum en potloden. Verder verzorgingsproducten zoals zeep, een 

tandenborstel, tandpasta of een kam. Natuurlijk mag speelgoed niet ontbreken, zoals een 

knuffel, een bal, een pop of autootje.  

Wat er niet in mag is geld, snoep/etenswaren, oorlogs-/vechtspeelgoed/deodorant/ beter 

geen stiften, lijm of verf in verband met uitdrogen onderweg/shampoo of bellenblaas in 

verband met lekkage onderweg.  

Hoe pak je het aan? 

1. Zoek een schoenendoos: neem een normaal formaat schoenendoos, geen laarzendoos. 

Zo krijgen alle kinderen ongeveer een zelfde formaat cadeau! 

2. Laat ook de doos eruit zien als cadeautje en versier de doos. Dat kun je doen met verf, 

leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de doos niet dicht, want voordat zij 

vervoerd worden, vindt er nog een controle plaats i.v.m. niet toegestane spullen. 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, verzorging en spelen. 

4. Afronden… Jouw schoenendoos gaat op reis naar een kind in een ver land. Dat kost vijf 

euro per doos aan kosten voor transport. De protestantse kerk in Bemmel doet mee 

aan deze actie en wil daarom de helft van de verzendkosten voor alle deelnemers 

betalen, dus doe – als dat kan -  € 2,50 in een envelop. Plak de envelop dicht en lever 

deze in samen met je schoenendoos in op school. De dozen worden verzameld op de 

trap! Het laatste moment dat je in kunt leveren op school is vrijdag 15 november 

2019 a.s. tot 15.30 uur. 

Daarna kun je de schoenendoos ook inleveren tijdens een feestelijke dienst op zondag 17 

november 2019 om 10.00 uur in de Protestantse kerk aan de Dorpsstraat te Bemmel. 

Voor vragen: Juf Christine of Ingrid Weideveld (intoweideveld@hotmail.com)      

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Ook dit schooljaar doet De Borgwal mee aan 'Het Nationaal Schoolontbijt'. Dit ontbijt vindt 

bij ons op De Borgwal plaats op donderdag 7 november aanstaande.  

 

Extra speciaal is dat de burgemeester ons dit jaar heeft uitgenodigd om bij haar op ‘Kasteel 

De Kinkelenburg’ te komen ontbijten. Uit elke klas zullen 2 leerlingen worden gekozen die met 

haar samen ontbijten. 

 

Wij willen dat ‘Het Nationaal Schoolontbijt’ een feest is voor iedereen. Ook voor kinderen 

met een voedselallergie. Daarom vinden de scholen ook dit jaar glutenvrije crackers in het 

pakket en is er keuze uit verschillende soorten beleg. Op www.schoolontbijt.nl staat de 

allergeneninformatie van alle ontbijtproducten. 

 

Heeft u n.a.v. een bepaalde voedselallergie van uw zoon/dochter en de geleverde 

ontbijtproducten nog vragen, neemt u dan contact op met de eigen groepsleerkracht. Op deze 

wijze willen wij er zorg voor dragen dat dit voor iedereen een feestelijk ontbijt gaat worden. 

 

De leerlingen hoeven voor dit ontbijt niets mee te nemen. 

Meer informatie over ‘Het Nationaal Schoolontbijt’ is te vinden op: www.schoolontbijt.nl 

 

http://www.schoolontbijt.nl/
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TEKENEN VERBINDT 

In november start er op De Borgwal een tekenproject. Om de week zal er op donderdag in alle 

groepen een kwartier getekend worden rondom het thema ‘Vrijheid’. Dit gebeurt onder 

begeleiding van kunstenares Daantje Kip. 

 

Estafette-tekeningen bij koor- en herdenkingsproject ‘De toekomst van een verleden’  

 De toekomst van een verleden is een koor- en herdenkingsproject over vrede, vrijheid en 

verzoening. We herdenken de burgerslachtoffers en de gevallen geallieerde soldaten van de 

Tweede Wereldoorlog, met een concert op 8, 9 en 10 mei in de Theaterkerk Bemmel.  

We vieren de vrede, de vrijheid en de verzoening. Om de verzoening te illustreren, maken we 

‘estafette-tekeningen’ met Nederlandse en Duitse schoolkinderen. Deze tekeningen komen in 

de Theaterkerk te hangen.  

 

Estafette 

Op langwerpige banieren maken kinderen tekeningen over wat vrijheid voor hen betekent.  

De tekeningen komen in estafette tot stand. De ene week werken de leerlingen van De 

Borgwal aan een tekening, de andere week wordt er op een Duitse school aan de tekeningen 

gewerkt. De schoolkinderen vertellen een verhaal bij hun tekening. Dit verhaal wordt 

opgeschreven en vervolgens voorgelezen aan het volgende kind dat met de tekening aan de 

slag gaat.  

 

Begeleiding 

De begeleiding is in handen van Daantje Kip (www.kipkunst.nl) 

Kunstenares en (ex-)docent Handvaardigheid en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV).  

 

         
 

BIJLAGE 

In de bijlage bij deze infobrief vinden jullie: 

 Een flyer van de tafeltennisvereniging.  

Ook hebben alle leerlingen een folder meegekregen van de schoenendoosactie 2019. 

  

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 november 2019 

 

http://www.kipkunst.nl/

