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Infobrief nummer 9, 2019-2020 
AGENDA… 

KERSTVAKANTIE VAN  

VRIJDAG 20 DECEMBER 12.00 UUR TOT EN 

MET ZONDAG 5 JANUARI 2020 
Ma. 06-01-2020 

 

Di. 07-01-2020 

Potje 

Wo. 08-01-2020 

Luizencontrole 

Do. 09-01-2020 

Speelgoedmiddag 

groep 1/2 

 

Vr. 10-01-2020 

 

Ma. 13-01-2020 

Groep 2 alleen 

naar binnen, 

afscheid nemen bij 

de deur. 

 

OR, 20.00 uur 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Juf Demi in groep 

5 

Di. 14-01-2020 

Potje 

 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

MR, 19.30 uur 

 

Wo. 15-01-2020 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Do. 16-01-2020 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Tekenproject 

‘Vrijheid’ 

Vr. 17-01-2020 

Adviesgesprekken 

groep 8 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

 Regelluwe dag 6 december 2019; 

 Lezen en tafels oefenen; 

 Toetsen; 

 Meelopen in de rij; 

 MR; 

 Parkeren in de wijk; 

 Afscheid juf Carla. 
 

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 

25 december  Marie-Fleur  Groep 8 

27 december  Isis   Groep 4 

29 december  Sam   Groep 5 

4 januari  Daniek   Groep 5 

8 januari   Karlijn   Groep 7 

11 januari  Aniek   Groep 7 

11 januari   Juf Robin 

13 januari  Jayden  Groep 1/2A 

14 januari  Finn   Groep 8 

14 januari  Guusje   Groep 5 

15 januari  Lynn    Groep 8 

15 januari  Sytske  Groep 6 

16 januari  Pleun   Groep 6 

16 januari  Noud   Groep 1/2B 

17 januari  Isabel   Groep 3 

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

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

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

informatie ontvangen. In januari 2020 zullen de papieren reminders weer worden uitgedeeld. 

 

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 december was 

€47,55. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

 

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! 

  

REGELLUWE DAG 6 DECEMBER 2019 

Vrijdag 6 december stond er weer een regelluwe dag op het programma. Alle leerlingen waren 

vrij en het team is deze dag aan de slag gegaan met onderzoekend leren. Vanuit het 

Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) kwamen 2 begeleiders naar De Borgwal 

om het team te scholen in het stellen van goede onderzoeksvragen. Welke onderzoeksvragen 

zijn nou passen voor jonge leerlingen en welke vragen zijn passend bij oudere leerlingen. Hoe 

begeleid je leerlingen tijdens het onderzoek doen naar een zelfgekozen onderwerp? De 

bovenbouwleerkrachten zijn al enige tijd bezig met het onderzoek dat is toegewezen aan De 

Borgwal: ‘Menselijke machines’. Hoe kunnen leerlingen daarop reageren? 

http://www.borgwal.nl/
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LEZEN 

Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf. Vergelijk het met leren 

fietsen of schakelen tijdens het autorijden: na oefening ga je automatiseren en dan pas gaat 

het vanzelf. Om het lezen vanzelf te laten gaan is het dus erg belangrijk om te blijven lezen. 

Ook wanneer het vakantie is.  

 

Tips: 

• Laat het kind bij voorkeur hardop lezen. 

• Praat over de verhalen die je met het kind leest. 

• Geef complimenten tijdens het lezen. 

• Lees boeken op het niveau van het kind. 

• Zoek de moeilijke letters voor het kind op in het verhaal en lees deze woorden samen 

hardop. Eventueel kan het kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf hardop 

lezen. Lees voor, samen (in koor) en vervolgens kan het kind het stuk zelf voorlezen. 

• Geef het kind de gelegenheid om fouten eerst zelf te herstellen. Geef na een paar 

seconden evt. een kleine hint en prijs het kind wanneer het lukt om het woord zelf te lezen. 

Dus: wacht, hint en prijs! 

 

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 dinsdag 21 

januari 2020, aansluitend aan de maandviering.  

 

DALTON 

HET PLANBORD EN REGISTRATIEBORD IN DE KLEUTERGROEP   
 

Het planbord in de kleutergroep is een bord waarop de 

opdrachten van de komende week staan. 

De leerkracht hangt aan het begin van de 

week activiteiten kaartjes op het 

planbord en geeft aan welke van deze 

activiteiten verplicht zijn, deze 

verplichte activiteiten hangen op het 

grijze magneetbord. Als de kinderen ’s ochtends binnen komen, dan 

plannen ze zelf welke activiteit ze die dag 

gaan doen. Door hun naamkaartje onder 

deze activiteit te hangen, schrijven ze zich in voor deze 

activiteit. Het planbord is een middel om de dag-/weektaak 

op een eenvoudige manier in beeld te brengen. 

 

 

Op het registratiebord laat een kind zien welke activiteiten 

het deze week allemaal al heeft gedaan. Op het registratiebord registreert een kind namelijk 

door een magneet in de dagkleur wat hij/zij die dag gedaan heeft. Het kind mag alleen een 
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magneet ophangen bij de betreffende activiteit als hij/zij deze naar behoren heeft 

uitgevoerd. De leerkracht bepaalt per kind welke kwaliteiten er verwacht mogen worden. 
 

Door te werken met een plan-/ en registratiebord, willen we kinderen op een speelse manier 

leren plannen, registreren en evalueren. Dit alles wordt verder uitgebreid in de groepen 3 t/m 

8. 

 

TOETSEN 

Op De Borgwal werken we met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor het basisonderwijs. 

Het is een observatie-instrument, ook wel de LOVS-toetsen genaamd. LOVS staat voor 

Leerling Onderwijs Volg Systeem en de naam zegt eigenlijk al waar het voor bedoeld is. 

Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo krijgen we inzicht in 

de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als school vinden we het 

prettig om te zien hoe de klas scoort op toetsen die landelijk hetzelfde genormeerd worden. 

Zo hebben wij een onafhankelijke meetmomentopname van de resultaten.  

Het is goed dat we ons allemaal realiseren dat we deze toetsen moeten gebruiken zoals ze 

bedoeld zijn; een instrument om de leerlingen te volgen. Helaas wordt er in de praktijk nogal 

eens meer druk op gelegd.  

 

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons 

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling 

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst?  En ook wat zijn de nieuwe doelen die 

we willen behalen met de kinderen?  

 

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk 

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk 

voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke onderwijsbehoeften.  

 

De toetsen nemen we in ieder geval 2 keer per jaar af. In januari/februari en in mei/juni. De 

resultaten worden altijd met u besproken tijdens de geplande oudergesprekken. Zo heeft u 

ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.  

 

Het toetsschema voor de komende periode ziet er als volgt uit: 

Periode  Groep  Toets  

Januari 2020 

 

Groep 3 t/m 8 

 

Technisch lezen 

* Avi en * DMT 

Groep 3 t/m 7 Begrijpend lezen, rekenen en spelling 

 

Groep 2 Taal voor Kleuters 

Rekenen voor Kleuters 

* AVI= tekstlezen                    * DMT=woordlezen 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de 

leerkracht of met Lizet Kranen, intern begeleider. 
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MEELOPEN IN DE RIJ 

Terwijl de groepen 3, 4 en 5 naar hun klas lopen, lopen er geregeld ook ouders mee in de rij. 

Dit zorgt voor minder overzicht over de leerlingen. Het zou fijn zijn wanneer er op het plein 

afscheid genomen wordt van de leerlingen zodat zij in één rij met de leerkracht naar het 

lokaal kunnen lopen. Alvast bedankt! 

 

TAFELS OEFENEN IN DE VAKANTIE 

We merken dat de tafels voor een deel zijn weggezakt, dat is jammer want op deze manier 

kost het de kinderen tijd om de sommen uit te rekenen. Terwijl ze de tafelsommen binnen 

enkele tellen uit hun hoofd zouden moeten kennen. Aan het begin van het schooljaar is in de 

verschillende groepen aangegeven dat de tafels geoefend moeten worden. Dit gebeurt op 

school ook regelmatig. Wij willen jullie vragen hier ook thuis aandacht aan te blijven schenken, 

we merken dat het aan het wegzakken is. Tip: www.onlineklas.nl  ballonnenspel. 

 

PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Regelmatig besteden wij in infobrieven aandacht aan pesten. In de klassen wordt dagelijks 

aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Waar kinderen zijn wordt geplaagd en 

wellicht ook gepest. Dit kan ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is dit te onderkennen en hierop actie te ondernemen. Kinderen, 

leerkrachten en ouders! Mocht u dingen horen of zien, meld het ons: borgwal@delinge.nl  Zo 

kunnen we er samen voor zorgen dat het pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

 

PARKEREN IN DE WIJK 

De laatste jaren besteden wij regelmatig aandacht aan het parkeerbeleid rondom de school. 

In de wijk zijn meer dan genoeg parkeerplaatsen te vinden waar rondom de start- en eindtijd 

van school geparkeerd kan worden.  

 

Helaas krijgen wij weer meer meldingen uit de wijk dat bewoners hun erf niet af kunnen 

omdat zij klem zijn gezet, er wordt op privéterrein bij bewoners geparkeerd, er wordt op 

grasveldjes geparkeerd, bewoners worden klemgezet zodat zij zelf niet kunnen vertrekken 

naar hun werk. Erg vervelend om te  horen.  

 

Samen met het Wijkplatform ’t Hoogste Belang, de wijkagent en de BOA’s hebben wij overleg 

gevoerd. In de week na de vakantie zullen wij samen ludiek controleren en ouders wijzen op 

het eventuele fout parkeren. Na deze week zal er door BOA’s gehandhaafd worden aan het 

opgestelde verkeersbeleid. Dit betekent dat er boetes geschreven kunnen gaan worden 

wanneer er buiten de parkeervakken geparkeerd wordt. Laten we hopen en ervoor zorgen dat 

het zover niet hoeft te komen. 

http://www.onlineklas.nl/
mailto:borgwal@delinge.nl
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AFSCHEIDSSTUKJE CARLA 

Wat gaat de tijd toch snel… zeker als je het ergens naar de zin hebt. Maar, elk einde is een 

nieuw begin en hoewel ik iedereen heel erg ga missen kijk ik ook uit naar mijn vrije tijd. Deze 

wordt weer heel snel opgevuld met allemaal leuke activiteiten heb ik me laten vertellen, maar 

dat is tegelijkertijd ook een grote valkuil. Nu wordt er al gevraagd: ‘Mam, kom je oppassen bij 

ons?’, of ‘Je bent hiervoor heel erg geschikt, kom je ons versterken?’ of ‘Jij kunt goed met 

deze mensen opschieten en straks kom je om in de tijd’...etc. Enfin, eerst maar even een 

tijdje niets doen en lekker vakantie vieren dan zien we wel weer verder. 
 

De tijd die ik op De Borgwal heb mogen werken was super; met hoogtepunten zoals het maken 

van een CD met Rob de Nijs, een aantal maal Excellente school, kinderen die ‘mama’ tegen mij 

zeiden, het bijwonen van hele mooie vieringen binnen en buiten de school (zoals afgelopen jaar 

bij het OBC). Maar er waren ook minder mooie momenten zoals de problemen met de 

stichting, zieke kinderen en ouders die veel te jong zijn gestorven…. Zij blijven in mijn hart. 
 

Gelukkig kan ik terug kijken op een fijne en mooie tijd op De Borgwal. Dit kon alleen maar 

dankzij jullie en hele fijne collegae. Dank voor het vertrouwen en het gaat jullie goed. Tot 

ziens, Carla  

 

PROJECT MENSELIJKE MACHINES GERICHT OP DE ONDERBOUW 

Afgelopen woensdag (18 december) zijn de groepen 1 tot en met 5 bezig geweest met het 

project van het WKRU (Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit). Onze begeleider Jan 

van Baren kwam langs om de vertaalslag naar de onderbouw te maken. Samen hebben zij de 

lessen van het project ´Menselijke machines´, van de bovenbouw bekeken en deze omgezet 

naar de onderbouw. Het hele project gaat in de onderbouw draaien tussen de 

carnavalsvakantie en de meivakantie  

 

CHRISTINE OFFICIEEL DIRECTEUR 

Zoals jullie in het schrijven van Stichting De Linge hebben kunnen lezen, is juf Christine van 

groep 8 vanaf 1 januari officieel directeur van en voor De Borgwal. Daarmee is een 

belangrijke positie binnen De Borgwal ingevuld.  

  

De aansturing binnen De Borgwal is het afgelopen en dit schooljaar een belangrijk onderwerp 

geweest binnen de Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft met regelmaat haar zorgen 

geuit over de voortdurende vacature richting ‘werkgever’ De Linge en aanhoudend gepleit voor 

een snelle en passende oplossing, zijnde de formele aanstelling van Christine.  

De enorme steun die bleek uit de handtekeningenactie die begin dit schooljaar werd 

gehouden, sterkte de MR in dat standpunt.  

  

In de afgelopen periode is de MR samen met het team nauw betrokken geweest bij de 

verschillende stappen die uiteindelijk hebben geleid tot Christines benoeming. Wij (Mark, 

Günther, Dana, Anne, Simone en Thijs) zijn dan ook - net als veel ouders en leerlingen met ons 

- blij met het goede nieuws dat Christine nu ook erkenning heeft gekregen en officieel 

directeur wordt. Christine, gefeliciteerd! 
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FIJNE VAKANTIE ALLEMAAL! 

 

Namens alle collega’s van De Borgwal willen wij de 

kinderen, ouders en andere betrokkenen een heel 

sfeervol kerstfeest toewensen en een 

spetterend, gelukkig, gezond en liefdevol 2020!! 

 

Alvast een hele fijne vakantie gewenst!! 

 

Team De Borgwal 

 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 januari 2020 

 


