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Infobrief nummer 7, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 25-11-2019 

 

Di. 26-11-2019 

Potje 

Wo. 27-11-2019 

 

Do. 28-11-2019 

Surprises inleveren 

groep 5 t/m 8 

 

Juf Carla in groep 7 

 

Vr. 29-11-2019 

 

Ma. 02-12-2019 

Groep 8 naar het 

Citadel College 

 

Juf Demi in groep 

7 

Di. 03-12-2019 

Potje 

 

VO markt groep 7 

en 8 

 

Juf Demi in groep 

7 

 

Wo. 04-12-2019 

 

Do. 05-12-2019 

Sinterklaas 

bezoekt De Borgwal 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

Vr. 06-12-2019 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij! 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Vrijwillige ouderbijdrage OR; 

 Schoolfruit; 

 Studiedag 12 november 2019; 

 Vertrek Margriet Hofs; 

 Sinterklaas; 

 Kerst; 

 Tekenproject ‘Vrijheid’. 
 

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 

24 november   Shantino   Groep 4 

26 november  Daan    Groep 3 

26 november  Femke    Groep 3 

27 november  Juan    Groep 7 

29 november  Scott    Groep 7 

30 november  Rinske    Groep 6 

2 december   Erika    Groep 7 

2 december  Evi    Groep 4 

5 december  Jasmijn   Groep 4 

5 december  Floris    Groep 5 

5 december  Noa    Groep 1  

6 december  Isis     Groep 7 

6 december  Andreas   Groep 8 

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

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Noa van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele gezellige en 

leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Denkt u er nog aan om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Hierover heeft u eerder al 

informatie ontvangen. 

 

SCHOOLFRUIT 

Sinds 2 weken hebben krijgen alle leerlingen 3x per week groente of fruit aangeboden op 

school. Dit gebeurt op woensdag, donderdag en vrijdag. Dit betekent dat alle leerlingen op 

maandag en dinsdag zelf fruit of een ander tussendoortje mee moeten nemen voor tijdens 

de pauze. Mocht uw kind het aangeboden fruit op woensdag, donderdag of vrijdag niet lusten, 

wilt u dan zorgen voor ander fruit. Alvast bedankt! 

 

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 

Binnenkort krijgen de kinderen hun planning mee voor de komende week. Dit is de dagtaak of 

weektaak van uw kind. U kunt dan zien wat er die week op de taak staat, ga hier eens met uw 

kind over in gesprek. Zodra de week is afgerond komt dezelfde taak maar dan netjes 

gekleurd en afgerond weer mee naar huis. Ook dit is een goed moment om uw kind te bevragen 

over zijn of haar taak. Laat uw kind u eens uitleggen hoe de taak werkt. 

 

Mogelijke vragen zijn: 

Met welke opdracht ga je beginnen? En waarom? 

Mag je zomaar aan een opdracht beginnen? 

Wanneer ben jij tevreden over een opdracht? 

http://www.borgwal.nl/
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STUDIEDAG 12 NOVEMBER 2018 

Dinsdag 12 november stond er weer een regelluwe dag gepland op De Borgwal. 

 

De kleuterjuffen hebben zich verder verdiept in ‘Sil op school’. De verdiepingsslag voor het 

huidige thema ‘ruimte’ is al te zien in de kleuterhal en in de beide kleuterklassen. 

 

De groepen 3, 4 en 5 hebben zich verder verdiept in de leerlijnen van het rekenonderwijs: 

hoe zijn deze voor de leerlingen concreter te maken? Ook zijn zij bezig geweest met 

Topondernemers: Hoe zijn de plankaarten uit de bovenbouw werkbaar te maken voor de 

groepen 4 en 5? 

 

Juf Demi, juf Karen, meester Thijs, juf Gerda en juf Christine zijn in de ochtend naar het 

WKRU geweest. Samen hebben zij met het team van Marcel van Gerven en de begeleiders 

vanuit het wetenschapsknooppunt alle lessen voor het project ‘Menselijke machines’ 

doorgenomen. Het hele project gaat in de bovenbouw draaien tussen de carnavalsvakantie en 

de meivakantie.  

 

In de middag is het team weer aan de slag gegaan met het schoolplan 2020-2024. Dit onder 

leiding van ‘Taaluilen’. Tijdens een eerdere moment was hier al een start mee gemaakt. Het 

stuk krijgt steeds meer vorm. Het was wederom een hele inspirerende middag.  

 

VERTREK MARGRIET HOFS 

Beste ouders, 

 

Sinds meerdere jaren ben ik werkzaam bij Stichting De Linge. Zo ben ik in 2001 als 

leerkracht begonnen. Na 7 jaar heb ik me omgeschoold om aan het werk te kunnen gaan als 

intern begeleider. Ik heb op verschillende scholen binnen De Linge altijd met veel plezier 

gewerkt. De laatste jaren was dat op De Borgwal in Bemmel en IKC Het Drieluik in Huissen. 

 

Met veel plezier, maar toch voelde ik de behoefte om na al die jaren weer eens verder te 

kijken naar een andere werkomgeving. En zo is er een nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen. 

Ik kan per 1 december als intern begeleider voor 4 dagen in de week aan de slag op een school 

in de buurt van Wijchen. En dat is spannend; nieuwe kinderen en ouders, nieuwe collega’s … 

maar ik heb er enorm veel zin in.  

 

Dat betekent wel afscheid nemen van De Linge, van ouders, kinderen en fijne collega’s. Iets 

wat onvermijdelijk is. Ik wil langs deze weg dan ook iedereen bedanken voor de prettige 

samenwerking in de afgelopen jaren.  

 

Ik wens jullie allemaal het allerbeste toe en wie weet tot ziens! 

 

Hartelijke groet,  Margriet Hofs  
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SINTERKLAAS 

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De 

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op donderdag 5 december 

komt de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint buiten op de 

parkeerplaats van de leerkrachten ontvangen. Ouders en andere belangstellenden zijn hierbij 

van harte welkom! De parkeerplaats kan deze ochtend dus niet worden gebruikt. Na het 

ontvangst gaat Sinterklaas met de leerkrachten en leerlingen naar binnen. De leerlingen van 

groep 1 t/m 4 zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 15:15 uur. 

Let op dit is anders dan in de vorige infobrief is aangegeven. De Sint zal met zijn Pieten 

om 12:00 uur afscheid nemen. 

 

KERST 

Donderdag 19 december vieren we kerst op school. Deze dag hebben we 

continurooster tot 14.00 uur. 
 

Dit jaar willen we weer genieten van een kerstdiner dat wordt gemaakt door de 

ouders en kinderen.  Om ervoor te zorgen dat we niet teveel dezelfde hapjes op het 

buffet hebben staan komt er vanaf maandag 9 december bij de groepen een 

intekenlijst te hangen. Het is de bedoeling dat ieder kind voor maximaal 10 personen 

een hapje maakt. 
 

Donderdagochtend (19 dec.) nemen de kinderen een eigen bord, beker en bestek mee. 

Na het diner is er een kleine kerstmarkt waarbij, door de kinderen gemaakte 

werkstukjes gekocht kunnen worden. Ook is er een open podium waar kinderen 

vrijwillig mogen optreden. Dit mag doorgeven worden aan de eigen leerkracht of juf 

Monique. 
 

Het opgebrachte geld wordt gedoneerd aan Stichting Het gehandicapte kind.  

Dankz

ij de 

steun 

van 

donateurs en vrijwilligers kan het Gehandicapte Kind jaarlijks honderden projecten 

voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk maken. Bijzondere projecten die 

hen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. Zonder eenzaamheid.  
 

Hieronder leest u aantal voorbeelden. 

 

Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een (meervoudige) 

beperking binnen een gewone school. Waar mogelijk doen de kinderen gewoon mee met 

de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het 

speelkwartier. En als het niet mogelijk is krijgen ze zorg, ondersteuning in hun eigen 

aangepaste klaslokaal.  
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Een RaceRunner is een soort driewielloopfiets waarmee veel mensen met een 

motorische handicap tóch kunnen lopen of zelfs rennen. Samen met het VUmc 

introduceren we RaceRunning op gewone sportverenigingen. Zodat kinderen met en 

zonder handicap samen kunnen sporten. 

 

De Bijzondere Eredivisie is een nieuwe competitie voor talentvolle jonge voetballers 

met een handicap, onder de vlag van de Eredivisie.  
 

De NSDSK heeft een gebaren-app ontwikkeld voor jonge kinderen die doof of 

slechthorend zijn of spraak-taalproblemen hebben. De app helpt hen om 

spelenderwijs gebarentaal te leren. Ook horende kinderen uit hun omgeving kunnen de 

app gebruiken, zodat broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes met elkaar kunnen 

communiceren. Je kunt voor meer informatie ook de website bezoeken 

https://www.nsgk.nl/ 

 

Het is fijn als na de kerstviering de borden, bekers, schalen en bestek weer mee naar 

huis genomen worden. Vele handen maken licht werk. Hulp bij het opruimen van de 

kerstmarkt is zeer welkom. Wij hebben er zin in. 
 

De kerstwerkgroep 
 

KERSTMARKT BEMMEL 2019, WEER EEN GROOT KINDERFEEST 

Beste ouders, 

 

De kerstmarkt in Bemmel vindt dit jaar direct na Sinterklaas plaats op zondag 8 december. 

Dit omdat de kerstmarkt op andere data teveel samenvalt met andere markten in de regio. 

Ook dit jaar is weer het wensboomproject en kunnen kinderen van de school een wenskaart 

invullen met een kerstwens voor een andere persoon. De afgelopen jaren zijn al veel van deze 

wensen in vervulling gegaan. De kerstwenskaart, die de kinderen op school ontvangen, dient 

tijdens de kerstmarkt op zondag 8 december van 11 tot 17 uur ingeleverd te worden op de 

Markt in Bemmel bij de grote kerstwensboom. Ook zondag kunnen nog wenskaarten worden 

ingevuld bij de boom. Nog voor de kerst zullen de winnaars bekend worden gemaakt. 

 

Nieuw is dit jaar de overdekte kunststof ijsbaan op de Markt. Iedereen kan daar gratis 

schaatsen. Hiervoor zijn speciale schaatsen aanwezig. De ijsbaan is geopend op de volgende 

dagen en tijden:  

VRIJDAG 6 DECEMBER: Van 16 tot 22 uur met discoschaatsen van 19 tot 22 uur 

ZATERDAG 7 DECEMBER: Van 11 tot 22 uur met vanaf 19 uur gezellige live muziek 

ZONDAG 8 DECEMBER: Van 12 tot 17 uur met live muziek 

 

Dus hierbij nodigen we de kinderen uit om deel te nemen aan het wensboomproject en een 

wenskaart met een wens voor een andere persoon in te leveren. Daarnaast is iedereen van 

harte welkom op 6, 7 en 8 december op onze overdekte schaatsbaan op de Markt. 

De Kerstcommissie van Bemmel 

https://www.nsgk.nl/
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TEKENPROJECT ‘VRIJHEID’ 

Alle kinderen zijn druk aan het tekenen met hun idee over vrijheid in hun hoofd. 

 

                 
 

Nu ben ik op zoek naar verhalen over vrijheid. Ik wil deze verhalen in de klas laten horen. Bij 

deze verhaaltjes tekenen de kinderen dan hun eigen interpretatie van het voorgelezen 

verhaal. Ik ben dus op zoek naar mensen die een verhaal willen schrijven. Wat vrijheid voor 

jou betekent. Wat vrijheid in onze samenleving betekent. Wat voor een gevoel vrijheid geeft. 

Wanneer er echt vrijheid wordt ervaren. Wil je hieraan meewerken laat mij dat dan weten via 

kipkunst@gmail.com 

 

Verder zou ik het mooi vinden wanneer de tekeningen opgeluisterd worden door borduurwerk, 

borduursteken of bijv kraaltjes. Hiervoor ben ik ook op zoek naar ouders, grootouders of 

andere familieleden van de kinderen die aan het werk van de kinderen zouden willen werken. 

Dit zou dan in de kerstvakantie kunnen. Dan krijg je een banier mee naar huis en kun je je 

handwerk skills inzetten. Wil je hier aan meewerken laat mij dat dan weten via 

kipkunst@gmail.com 

 

Ook verzamel ik graag oude kleding van de kinderen. Na de tweede wereldoorlog bedacht oud-

verzetsvrouw Mies Boissevain-Van Lennep de nationale Feestrok als symbool van de rol van 

vrouwen bij de bevrijding en wederopbouw. Oude materialen werden hergebruikt tot iets 

nieuws. Lapjes van oude kleding vertelden een persoonlijk oorlogsverhaal. Daardoor was 

iedere rok uniek, maar samen vormden de feestrokken een geheel. De eenheid in 

verscheidenheid. 

 

De banieren die door de kinderen gemaakt worden worden aan de achterkant voorzien van een 

gekleurde lap. Nu lijkt het mij geweldig wanneer deze gekleurde lappen stof ook lapjes stof 

van oude, eventueel versleten, kleding van de kinderen bevatten. Bij ieder kledingstuk hoort 

een verhaal. Bijvoorbeeld het mooiste moment dat je je kunt herinneren toen je dit 

kledingstuk aanhad. Dus ik zou graag oude kledingstukken ophalen, met een verhaal, van de 

kinderen.  

mailto:kipkunst@gmail.com
mailto:kipkunst@gmail.com
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Mochten jullie (versleten) kleding hebben, met een mooi verhaal 

erbij, kunnen de kinderen deze kleding op donderdag 16 januari 

mee naar school nemen en aan mij geven. Dan maak ik er 

vervolgens lappen van. 

 

Groeten van Daantje Kip 

 

 

 

STICHTING LINGEWAARD NATUURLIJK 

Wat komen jullie hier doen????? Het is steevast mijn eerste natuurgidsenvraag, als ik samen 

met een groep schoolkinderen buiten in de kring zit. Zoals ook deze week, meerdere keren. 

“Egels zoeken…..”. “Zijn die er nu dan nog, of hebben ze misschien al een holletje gemaakt 

onder de afgevallen herfsttakken en bladeren om er met een volle buik in slaap te vallen en 

de winter de winter laten?” De ogen van de juf gaan vragend de kring rond en de 

antwoorden komen snel (ze hebben immers de “power point” over de egels al gezien). 

“En je mag ze geen melk geven, want daar krijgen ze diarree van ….”, roept een meisje met 

groene laarzen aan en de capuchon ver over haar toch natte slieten haar. De regen deert 

haar niet. We zijn immers buiten, nog steeds in het gezonde buiten. Later die morgen kom ik 

haar met een hulp-opa weer tegen, drukdoende een nest voor een egel bij elkaar te 

sprokkelen (een van de opdrachten tijdens het “egelpad”). Ervaringsgericht leren noemen de 

kenners dit met de hele natuur als biotoop. Daar kan geen schoolbank tegen op. Heerlijk leren 

in het sompige gras onder kalende eik en het dwarrelende blad in kleuren als op het 

herfstpalet van Rembrandt van Rhijn. Wat de juf binnen doet, doet de natuurgids van 

“Lingewaard Natuurlijk” buiten en dat in de hele gemeente en elk seizoen van het jaar. 

Ook buiten de schooluren , vooral in het weekend zijn er struintochten voor jong en oud. In 

dit huis-aan-huis blad vind je de aankondigingen. 

 

Wellicht een leuk Sinterklaas cadeau: een struintocht op zoek naar bijvoorbeeld bevers met 

pannenkoeken na. Welk kind en volwassene wil dat nauw niet. Of een bezoek aan het 

Dijkmagazijn, een natuurmuseum, waar je binnen kijkt om buiten meer te kunnen zien. 

Voor meer informatie: educatie@lingewaardnatuurlijk.nl. Hier kun je ook terecht als je meer 

wilt weten over hoe je natuurgids kunt worden.  

 

Lingewaardse natuurgids Jan Bisseling 

Stichting Lingewaard Natuurlijk 

 

OUDER TEVREDENHEIDSONDERZOEK 

Maandag 11 november heeft u per mail de uitnodiging ontvangen van DUO voor het ouder 

tevredenheidsonderzoek. Op dit moment heeft 28% van alle ouders het onderzoek in gevuld. 

Mocht u dit nog niet gedaan hebben, zou u dit dan alsnog willen doen? Het geeft ons 

waardevolle informatie om ons onderwijs nog beter vorm te kunnen geven. Alvast bedankt! 
 
 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 5 december 2019 

 


