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Rapportgesprekken 
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Wo. 11-03-2020 

Rapportgesprekken 

Do. 12-03-2020 

Rapportgesprekken 
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Di. 17-03-2020 

Potje 

 

OR 
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Inloop 15.15 uur 

Wo. 18-03-2020 

Nationale Daltondag 

Do. 19-03-2020 

Infobrief gaat uit 
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t/m 8 

 

Groep 1/2 

voorstelling Kruis 

en Mol 

 

Ik eet het beter 

project groep 5, 6 

en 8 

 

Meester Stijn in 

groep 7 

Vr. 20-03-2020 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

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

infobrief: 

Punten uit de leerlingenraad; Wat vertelt uw kind over school?; Start 

project WKRU; Even voorstellen: Daniëlle Neijenhuis; Dijkmagazijn; 

Aangepaste datum juffenfeest groep 1/2; Voorstelling Kruis en Mol, 

groep 1/2; Schoolfotograaf; Studiedag 2 maart 2020; Inloopmoment 

regelluwe dagen 7 april 2020; 
 

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 

7 maart  Lotte   Groep 6 

12 maart  Sophie   Groep 2B 

14 maart  Ise   Groep 6 

16 maart  Kyra   Groep 1A 

20 maart  Floortje  Groep 3 

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

 

NIEUWE LEERLING 

Wij willen Toska (1B) en Olivier (1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie 

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

 

REMINDER OR BETALEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Voor de vakantie zijn de reminders voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage eruit 

gegaan. De activiteiten die de OR organiseert voor de leerlingen (o.a. Sinterklaas, kerst, 

carnaval, Pasen, feestweek) worden hiervan bekostigd. Denkt u er nog aan om de vrijwillige 

ouderbijdrage te betalen.  

 

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 februari was €48,75 

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! 

 

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 17 

maart, aansluitend aan de maandviering.  

 

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

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 gepest, dat zal 

ook best op De Borgwal gebeuren. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is dit te 

onderkennen en hierop actie te ondernemen. Uiteraard wordt dit ook vastgelegd. 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. 

 

http://www.borgwal.nl/
mailto:borgwal@delinge.nl
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DALTON 

Punten uit de leerlingenraadsvergadering van donderdag 13 februari 2020: 

 

* Een gekleurde rand maken bij de opstap naar het gedeelte van de glijbaan pakt groep 8 op 

samen met Eric. --> Actie Thijne, Famke en Eric. 

* De TSO mag nog steeds strenger zijn. Zeggen dat men oplet en leerlingen sorry laten 

zeggen is te lief. --> Actie TSO! 

* Tijdens de pauze van 3/4/5 graag standaard een leerkracht bij de voetbalkooi staan. Dit 

gebeurt nog niet altijd --> Actie team! 

* Wanneer er een bal op het net van de voetbalkooi komt, mag deze er na schooltijd 

afgehaald worden door de betreffende klas. Dit gebeurt nog te vaak tussendoor door 

leerlingen. Zij gaan dit zelf melden in de klassen. 

* Er staan nog steeds ouders onder het afdak waardoor leerlingen minder goed bij hun fiets 

kunnen. Leerlingen hebben een tip voor de ouders: Neem een paraplu mee als het regent, dan 

kan je daar onder staan en kunnen de leerlingen beter bij hun fiets. --> Actie ouders! 

* Groep 4 heeft een zeepprobleem, graag oplossen in de groep --> Actie groep 4.  

* Op woensdag is er geen fietsenstalling dienst door groep 8 omdat zij bij de gym zijn. Groep 

5 pakt dit op. Max en Isa doen dit voortaan op woensdag. Zo kunnen de leerlingen van groep 

6/7/8 bij terugkomst van de gym hun fiets goed parkeren en kan groep 5 prettig vertrekken 

op de fiets naar de gym toe. --> Actie Max en Isa. 

* De roosters bij de deuren van het hoofdgebouw moeten leeggeschept worden. Eric zal dit 

oppakken --> Actie Eric. 

* De leerlingen missen losse muizen voor de computer. De leerlingenraad heeft dit gemeld bij 

juf Gerda. --> Actie Gerda en Christine. 

* Dinsdag 18/2, 14.00 uur komt de leerlingenraad bijeen om de kijkwijzer zelfstandigheid te 

bespreken. --> Actie Christine 

 

START PROJECT GROEP 6, 7 EN 8 WKRU 

De groepen 6, 7 en 8 zijn dinsdag 18 februari naar de universiteit geweest. In groepen 

hebben zij daar 3 practica gedaan, nadat zij waren begonnen met een lezing door Dr. Marcel 

van Gerven. Door hem en zijn team was deze hele dag georganiseerd. Dit alles is ter 

voorbereiding op het project: Slimme machines. Dit project gaat draaien tussen de 

carnavalsvakantie en de meivakantie. De vertaalslag naar de andere groepen wordt ook 

gemaakt. We houden jullie op de hoogte. Alle begeleiders weer ontzettend bedankt! 

 

STUDIEDAG 2 MAART 2020 

De maanden januari en februari stonden niet alleen in het teken van snotneuzen en 

hoestbuien, maar werden er ook weer volop resultaten gemeten. Daarvoor gebruiken we op De 

Borgwal het Citoleerlingvolgsysteem. De resultaten bespreken we twee keer per jaar tijdens 

de schoolzelfevaluatie. Terwijl de kinderen afgelopen maandag vrij waren, hebben wij deze 

tijd gebruikt voor de schoolzelfevaluatie. We blikken dan terug op de afgelopen periode en 

kijken hierbij naar de resultaten/vorderingen van de individuele kinderen en de groepen. Dit 

vergelijken we vervolgens met het landelijk niveau van vergelijkbare scholen. Aan de hand van 

onze bevindingen worden onze onderwijsplannen waar nodig bijgesteld en stellen we nieuwe 

doelen voor de komende periode. In de onderwijsplannen beschrijven we op welke manier we 

hiermee aan het werk gaan en hoe wij dit weer evalueren. 
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INLOOPMOMENT REGELLUWE DAGEN, 7 APRIL 2020, 17.00 – 19.00 UUR 

Wij zijn vorig schooljaar gestart met de pilot ‘Regelluwe dagen’. In het begin van dit 

schooljaar hebben wij hierover wederom een informatie avond gehouden. Er werd toen 

aangegeven dat naast de informatie in de infobrief, het fijn zou zijn dat er ook een 

inloopmoment zou komen om te kunnen zien en horen waar wij mee bezig zijn op zulke dagen 

en wat de leerlingen daarvan merken. Dit moment hebben wij gepland op dinsdag 7 april 2020. 

Van 17.00 uur tot 19.00 uur zijn jullie van harte welkom om te komen kijken wat wij hebben 

gedaan en nog steeds doen op onze geplande regelluwe dagen en studiedagen. Noteert u deze 

dag alvast in uw agenda? 

 

VERTELT UW KIND WEL EENS OVER SCHOOL? 

Wij horen regelmatig dat leerlingen weinig vertellen over wat zij op school hebben gedaan. 

Misschien dat u iets aan onderstaande vragen heeft. 

In plaats van “Hoe was het op school” stel je open wie-wat-waar-vragen over de schooldag 

van je kind. Dikke kans op meer antwoorden en een gezellig gesprek(je) met je kind als 

resultaat. Enkele vragen die je kunt stellen: 

1. Wat was het leukste wat je vandaag op school gedaan hebt? 

2. En wat was het stomste? 

3. Wat heb je vandaag gemaakt? 

4. Wat heb je vandaag opgeruimd? 

5. Wie heb jij geholpen vandaag? En wie heeft jou geholpen? 

6. Waar heb je heel hard om moeten lachen vandaag? 

7. Met wie heb je gespeeld op school? Wat deden jullie? 

8. Wat was het raarste geluid dat je vandaag hebt gehoord? 

9. Als jij vandaag de juf of meester was geweest, wat had je dan anders gedaan? 

10. Wat heb je vanmiddag gegeten? Wie zat er naast je tijdens het overblijven? 

11. Wat hoop je dat je morgen gaat doen op school? 

12. Wat heb je vandaag aan de juf of meester gevraagd? 

13. Wat heeft de juf of meester vandaag aan jou gevraagd? 

14. Wie was er ziek vandaag? 

Succes vanmiddag! 
 

BEZOEK GROEP 6/7/8 AAN UNIVERSITEIT DOOR RINSKE EN ROSA 

De groepen 6, 7 en 8 gingen naar de universiteit in Nijmegen. Het project gaat over slimme 

robots die mensen helpen. We gingen naar het Donders instituut, daar was een professor, die 

gaf een presentatie over slimme robots. Hij liet daar een filmpje zien van een robot die een 

backflip deed (een achterover salto) en daarna liet hij een filmpje zien van dezelfde robot 

die een pakje moest oppakken en hem neerzetten en daar ging alles mis. Dus een slimme robot 

is heel lastig te maken, want hij kan alleen maar doen wat geprogrammeerd is. Toen ging 

iedereen opdrachten doen, het waren er 3.  

1=virtual reality daar was alles in stipjes veranderd. Dat was een simulatie van een oplossing 

voor blinde mensen. Dan hebben ze een apparaatje voor achter in het hoofd dat doen ze er in 

met pinnen.  

2=een project waar je met gedachtes iets kan besturen. Alleen jammer was dat het voor 

grote mensen was. Die kregen dan een band om hun hoofd en daar zaten nopjes op en die 
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vingen gedachtes op, daardoor kon je door alleen maar ergens naar te kijken en dus moesten 

de ouders een robot besturen door alleen maar naar een tablet te kijken.  

 

3= Hier gingen we programmeren en daarmee een wedstrijd doen. Er was dan een teamcaptain 

die mocht de antwoorden aan tikken. Je had een robot met een oogje en die kon kleur zien en 

je moest instellen bij welke hij moest stoppen en bij welke hij moest rijden. Er waren 

moeilijke vragen die je moest beantwoorden wie de meeste vragen goed had, had gewonnen. 
Het was een leuke ochtend en we hebben veel geleerd! 

 
Rinske en Rosa, groep 6 
 

ONTWIKKELINGEN MR DE BORGWAL 

Met genoegen kan de MR van De Borgwal melden dat meerdere ouders hun betrokkenheid bij 

De Borgwal willen omzetten in deelname aan de Medezeggenschapsraad. Maar liefst twee 

ouders hebben zich binnen de gestelde inschrijftermijn (voor 22 december 2019) aangemeld 

en een derde ouder meldde zich helaas na de sluitingsdatum. 

 

In een tijd waarin het lastig is geschikte vrijwilligers te vinden, ook voor medezeggenschap in 

het primair onderwijs, is de MR van De Borgwal verheugd dat de vacature voor een ouder-MR-

lid in elk geval ingevuld kan worden. 

 

De medezeggenschapsraad is momenteel in gesprek met de twee kandidaten en bekijkt hoe 

het vervolgtraject eruit moet zien. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden. 

 

N.B. Uit privacy-overwegingen worden op dit moment geen namen vermeld. 

 

EVEN VOORSTELLEN…… DANIËLLE NEIJENHUIS 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik zou mij graag aan u willen voorstellen. Ik ben Daniëlle 

Neijenhuis, 26 jaar en kom uit Huissen. 

 

Vanaf 2 maart ben ik werkzaam op De Borgwal, als 

onderwijsassistent. Deze functie zal ik tot aan de zomervakantie 

vervullen en zal tot die tijd verschillenden taken en 

werkzaamheden op mij nemen. Mocht u vragen hebben, stel ze dan 

gerust! 

 

Groeten, 

Daniëlle Neijenhuis  

 

AANGEPASTE DATUM JUFFENFEEST GROEP 1/2 

Het juffenfeest van woensdag 15 april kan niet doorgaan i.v.m. de cito toets van groep 8. De 

nieuwe datum wordt woensdag 3 juni. De rest van de informatie volgt nog. 
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DIJKMAGAZIJN GROEPEN 1/2 

Op woensdagochtend 1 april gaan wij naar het Dijkmagazijn voor Het Kabouterpad. 
Hiervoor hebben wij ouderhulp nodig, zowel voor het rijden als het begeleiden van de kleine 

groepjes. 
Daar starten wij om 10.45 uur. Vanaf 10.30 uur vertrekken wij vanaf school. Parkeren graag 

bij het parkeerterrein van sporthal De Bongerd. 

 
De kinderen mogen tussen 11.50 en 12.00 uur opgehaald worden bij het parkeerterrein van De 

Bongerd ( dus niet op school!). Denk aan regenkleding ( bij slecht weer) en stoelverhogers 

voorzien van naam. 
 

GROEP 1/2 BEZOEKT DE VOORSTELLING KRUIS EN MOL 

Op donderdag 19 maart gaan de kinderen naar de voorstelling van Kruis en Mol.  

Dit is bij basisschool PiusX, gymzaal "de Hoenderik", Ponylaan 6. Uw kind wordt daar om 8.45 

uur verwacht.  

 

Mocht het lastig zijn om uw kind daar te brengen dan kunt u dit (graag op tijd) aangeven bij 

de leerkracht. Na de voorstelling lopen we met de kinderen terug naar school. 

 

BIJLAGEN BIJ DEZE INFOBRIEF 

 Flyer van Sjors Sportief 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op 24 maart is het weer zover dan komt de schoolfotograaf naar De Borgwal. De kinderen 

worden allemaal individueel op de foto gezet en er zal ook weer een klassenfoto gemaakt 

worden. Ook zullen er broertjes zusjes foto's gemaakt worden. De broertjes zusjes foto's 

van kinderen die allemaal op school zitten worden binnen schooltijd gemaakt. Voor degene 

welke broertjes en/of zusjes hebben buiten De Borgwal is er tussen 15.15 uur en 16.00 uur 

gelegenheid om na schooltijd ook op de foto te gaan. Hier hoeft niet van te voren voor 

ingeschreven te worden.  

 

De kinderen mogen zelf iets leuks meenemen van thuis waarmee ze op de foto willen. Tip: 

denk aan niet al te drukke kledingprintjes ;-) 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 19 maart 2020. 
 


