
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 4, 2020-2021 
AGENDA… 

Ma. 12-10-2020 

Groep 2 screening 

logopedie 

 

Di. 13-10-2020 

Potje 

 

Groep 2 screening 

logopedie 

 

Wo. 14-10-2020 

 

Do. 15-10-2020 

OR 

 

Maandviering, 

zonder ouders 

 

Vr. 16-10-2020 

 

HERFSTVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 25 OKTOBER 2020 

Ma. 26-10-2020  Di. 27-10-2020 

Potje 

 

Wo. 28-10-2020 

 

 

Do. 29-10-2020 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

Vr. 30-10-2020 

 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

● Notulen van de leerlingenraad; 

● MR; 

● Afmelden bij ziekte; 

● Terugkoppeling studiedagen 7 en 8 oktober 2020; 

● Actie schoenendoos; 

● Kernwaarden van De Borgwal; 

● TSO koelkasten; 

● Opgave nieuwe leerlingen; 

● Schoolreisje. 

 

JARIGEN 

OKTOBER 

13  Ruben Groep 7 

13 Yara Groep 8 

14 Matteo Groep 6 

15 Jim Groep 2B 

19 Gedion Groep 7 

20 Olaf Groep 6 

21 Coen Groep 8 

21 Anne Groep 4 

22 Dieze Groep 6 

22 Rosa Groep 7 

25 Pjotr Groep 8 

29 Kaiden Groep 8 

29 Thom Groep 8  

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD! 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Annemijn 1A) en Renze (1A) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen 

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

LEERLINGENRAAD, NOTULEN VAN 24 SEPTEMBER 2020 

Hierbij de punten uit de leerlingenraad: 

* Voetbalkooi: er zit een 'gat' in het net, net kan strakker en op meer plekken vast. Romée en 

Lars nemen dit op met meester Vincent. Actie Vincent. 

* 30/9 gaan alle BHV'ers weer naar de herhalingscursus. Daarna de brandoefeningen goed 

wegzetten in het schooljaar. Leerlingen geven aan al lange tijd niet meer geoefend te hebben. 

Actie BHV'ers en team. 

* Er komen regelmatig ballen in de vijver? Leerlingen pakken dit op in de klas.  

* TSO: de karren niet verzamelen onder de basket. Nu kan groep 4/5/6 niet basketballen. De 

karren kunnen wel een stukje verderop staan. Leerlingen gaven aan dat het ook kan zijn dat de 

karren etc. buiten blijven staan na het buitenspelen van de kleuters. Als dat het geval is dan 

ook graag de materialen verzamelen op een plek iets verder op dan de basket. 

* Opstapje bij de glijbaan voorzien van een fel kleurtje. Romée en Lars pakken dit op met 

meester Vincent. Actie Vincent. 

* De juffen en de meesters moeten de tafels in groep 7 poetsen na de lunch. Nu blijven er 

soms kruimels liggen. Actie team! 

* De ijskraam in de laatste week van het schooljaar is heel positief ervaren, graag dit jaar 

weer. 

* Rinske, Davin, Lars en Romée gaan alle ballen verzamelen, oppompen en opnieuw verdelen. 

* Gymlessen: groep 3/4/5 en groep 6/7/8 leveren ideeën aan voor de 'niet materialen zaal' 

tijdens de gymles. 

* Leerlingen uit 7 en 8 begrepen niet helemaal waarom het plein tijdens de TSO in tweeën is 

verdeeld. Dit is uitgelegd. 

OR 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? Bij de vorige infobrief (nummer 3) hebben 

jullie hierover een bijlage ontvangen. 

MR 

Taakverdeling MR 

Nu het nieuwe schooljaar is gestart, heeft ook de medezeggenschapsraad (MR) van De 

Borgwal op maandag 28 september voor het eerst vergaderd in zijn nieuwe samenstelling. 

Zoals jullie wellicht weten, start de MR dit schooljaar met twee nieuwe leden. Youri Schamp 

(vader van Noa uit groep 2) en juf Karen Hendriks (juf groep 6) maken de 

medezeggenschapsraad weer compleet. Zij vervangen ouderlid Günther Nijmeijer en juf 

Simone Feenstra. Behalve Karen en Youri nemen Mark Berndsen (vader van Gijs uit groep 3), 
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Dana Flohr (moeder van Ise uit groep 7), Thijs Rasing (meester groep 7) en Anne Willemsen 

(juf groep 4) zitting in de medezeggenschapsraad van De Borgwal. 

De onderlinge taakverdeling binnen de MR ziet er als volgt uit: Mark Berndsen is voorzitter, 

Youri Schamp zorgt voor de financiële zaken, Thijs Rasing en Anne Willemsen verzorgen de 

vergaderagenda en notulen, terwijl Karen Hendriks en Dana Flohr de PR/Communicatie vanuit 

de medezeggenschapsraad op zich nemen. 

Heb je vragen aan de MR van De Borgwal of wil je meer weten over wat wij doen? Neem 

gerust contact op met één van de leden of mail naar mrdeborgwal@delinge.nl. 

 

MR De Borgwal met v.l.n.r. Karen Hendriks, Thijs Rasing, Mark Berndsen, Youri Schamp, Anne 

Willemsen en Dana Flohr 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE 

Wanneer een leerling een dag ziek is, zou het fijn zijn wanneer er ’s morgens wordt gebeld 

naar school (0481-450184) of dat er een mailtje wordt gestuurd naar de groepsleerkracht. 

Liefst voor 08.15 uur! Het is ook prima dat broertjes of zusjes aan de groepsleerkracht 

doorgeven dat een leerling ziek is. De leerkrachten weten dan dat zij niet hoeven te gaan 

bellen als er leerlingen worden gemist in de klas om half 9. Als dezelfde leerling de dag erop 

nog ziek is, willen wij dat ook weten. Stel dat de leerling weer beter is en weer naar school 

toe gaat, maar onderweg gebeurt er iets, weten wij niet dat de leerling weer naar school zou 

komen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

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. Wij hebben het potje 30 september leeggehaald. De 

opbrengst van de afgelopen maanden was € 88,70. Vanaf nu zullen wij weer elke maand het 

potje legen. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG! 

TERUGKOPPELING STUDIEDAG 7 OKTOBER 2020 

Deze dag stond eigenlijk de ‘Linge studiedag’ gepland. Door alle maatregelen rondom het 

coronavirus heeft deze dag op onze eigen school met ons eigen team plaatsgevonden.  

Leeruniek: 

Als aanvulling op de systemen waar wij op dit moment mee werken (o.a. Cito 

leerlingvolgsysteem, Parnassys, alle methodes) gaan wij werken met ‘Leeruniek’. Leeruniek 
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gaat ons nog beter inzicht geven in de ontwikkeling van leerlingen, groepen en van de school 

als geheel op alle vakgebieden. Na het start consult vorige week met juf Lizet en juf 

Christine, heeft gisteren met het team de starttraining plaatsgevonden. Leeruniek geeft ons 

als Borgwal zijnde nog meer de kans om een leercultuur te ontwikkelen die zich constant blijft 

verbeteren.  

Creatief, kritisch en praktisch denken 

Juf Rianne en meester Stijn zijn 29 september naar het congres 

‘creatief, kritisch en praktisch denken’ geweest. Zij hebben daar 

kennis en inspiratie opgedaan voor onder andere de plusgroep. 

Juf Rianne en meester Stijn hebben op de studiedag een 

presentatie gegeven over succesvolle intelligentie, handelend 

leren en onderzoekend leren en zullen de aankomende periode 

aan de slag gaan met deze onderdelen. In de plusgroep zijn we al 

begonnen met het projectmatig werken en passen we de 

Taxonomie van Bloom toe. Als je het interessant lijkt om meer te 

weten over deze onderwerpen kun je altijd contact opnemen met 

juf Rianne en meester Stijn.  

TERUGKOPPELING STUDIEDAG 8 OKTOBER 2020 

ICT cursus 

Het team is vandaag verder gegaan met de Google vaardigheden onder leiding van juf Gerda 

en juf Rianne. We werken nu een tijdje met de Google agenda. Hier zijn we dieper op 

ingegaan. We hebben van de Google agenda de meerwaarde ervaren door o.a. de Google agenda 

op de website. Verder hebben we gewerkt met Google tasks en Google drive.  

Begeleiden van stagiaires 

Het team heeft een online cursus gevolgd over het begeleiden van stagiaires. Mees 

Schaaphuizen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft 

met ons meegedacht over onze missie en visie met betrekking tot het opleiden van studenten. 

Aan de hand van casussen, voorbeeldsituaties en discussies hebben we met elkaar een 

besproken wat wij van studenten verwachten en wat we studenten kunnen bieden. 

WKRU 

Op de vorige regelluwe dag zijn juf Christine, juf Gerda, juf Karen, meester Thijs en meester 

Stijn naar het WKRU geweest voor de start van het nieuwe project over het 

neustussenschot. Na deze introductie hebben de juffen en meesters op school een drietal 

activiteiten uitgeschreven: kwartet met kenmerken van de zintuigen, geuren memory, proeven 

met je neus. Deze uitgeschreven activiteiten zijn straks niet alleen voor onze school te 

gebruiken, maar komen ook in het boek “Onderzoekend leren in de klas”, versie 2022. 

JAARKALENDER 

Vorige week hebben jullie de jaarkalender ontvangen per mail. Dit was een PDF-bestand. De 

link die erbij gestuurd is en ook op de voorpagina van onze website staat, verwijst naar onze 

online jaarkalender. Deze blijft up to date. Het PDF-bestand niet. De online jaarkalender is te 

synchroniseren met jullie eigen agenda op een smartfoon. 

SCHOOLREISJE 18 MEI 2021 

Het schoolreisje voor aankomend schooljaar staat gepland op dinsdag 18 mei 2021. De 

groepen 1 t/m 8 gaan dit jaar mee! Waar we heen gaan blijft nog even een verrassing.  
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DALTON 

Twee weken geleden zijn de leden van de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gekomen. 

Hierboven is te lezen welke punten tijdens deze vergadering besproken zijn en waar actie kan 

worden ondernomen. 

  

ACTIE SCHOENENDOOS 2020 

De Borgwal doet al heel wat jaren mee aan de actie Schoenendoos, super is dat. Toch eerst 

nog maar even vertellen wat de actie Schoenendoos inhoudt. 

Wat is de actie Schoenendoos? 

Actie Schoenendoos komt in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een schoenendoos 

voor hen te versieren en te vullen met schoolspullen, verzorgingsspulletjes en speelgoed. 

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

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

blij met een gevulde schoenendoos, zo’n schoenendoos is een schatkist voor die ander. 

Naar welke landen gaan de schoenendozen dit jaar? 

Dit jaar gaan de gevulde schoenendozen onder andere naar vluchtelingenkampen op de Griekse 

eilanden, Sierra Leone, Malawi, Roemenië, Moldavië. Kijk ook eens op de site voor mooie 

beelden van kinderen die een schoenendoos kregen https://schoenendoosactie.nl/downloads/ 

of https://www.gainhelpt.nu/schoenendoosactie 

Wat kan er wel en wat kan er 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 is speelgoed heel erg welkom. Bijvoorbeeld 

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 mogelijke lekkage onderweg. 
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Hoe maak je nu zo’n schoenendoos? 

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

krijgen alle kinderen ongeveer eenzelfde formaat cadeau! 

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

met leuk cadeaupapier, een tekening, stickers…Plak de doos niet dicht! Voordat zij op reis 

gaan naar die verre plekken, wordt de doos nog gecontroleerd op niet toegestane spullen. 

3. Vul de doos met spulletjes voor school, persoonlijke 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 de geldenvelop die aan de folder zit. Plak de geld 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 30 oktober 2020 a.s. tot 15.15 uur. 

De dozen worden ook verzameld in een kerkdienst op zondag 1 november a.s. om 10 uur in de 

Protestantse Kerk (Dorpsstraat 97). Daarna gaan ze naar het sorteercentrum en dan gaan de 

dozen op reis om kinderen ver weg met jouw mooie Schoenendoos te verrassen! Doe je mee? 

Alvast heel hartelijk bedankt! 

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

MISSIE VAN DE BORGWAL 

Schooljaar 2019-2020 hebben wij onder begeleiding van ‘Taaluilen’ een visie-missietraject 

gevolgd. Dit om ons schoolplan voor de beleidsperiode van 2021-2024 vorm te geven. Wij 

zullen jullie in de infobrieven meenemen in ons verhaal. 

Het verhaal achter onze kernwaarden 

De Borgwal is verwachting +1. Elke dag drie stappen extra zetten, stilstaan, scherpstellen en 

weer door. Dat vraagt nogal wat van onze houding. Allereerst over de omgang binnen het 

team. Wij zijn scherp en vragen veel van onszelf en van elkaar. Dat vraagt om een hechte 
respectvolle samenwerking met openheid en eerlijkheid als basis. Kritiek durven geven en 

feedback willen ontvangen. Alleen dan kunnen we de school elke dag verbeteren. Zo kunnen we 

het beste uit alle kinderen halen. En uit onszelf. 

Die open en eerlijke houding hebben wij ook naar al onze kinderen. “Zeg ons wat je denkt en 

wat je bezig houdt. Wij zullen jou altijd eerlijk en met open vizier benaderen. Wij waarderen 

juist jouw unieke eigenschappen.” Maar het allermooiste is: kinderen die open naar elkaar 

worden. Elkaar complimenteren, corrigeren en terugkoppeling geven. 

Gedrevenheid en discipline zijn onze basisvoorwaarden. Allemaal gaan we elke dag hard 

tekeer, zodat na schooltijd ieder kind weer wat wijzer naar huis gaat. Kinderen die zelf willen 

leren en zich verbeteren, niet omdat het moet, maar omdat het op de Borgwal kan! 

Wij willen een fijne schooltijd voor iedereen. Een periode waar je jaren later nog over praat. 

Je tijd op De Borgwal wordt een groot avontuur! Samen de mooiste dingen gaan beleven. 
Samen thema’s vieren, spelen, leren maar vooral … genieten! Van elkaar en van een 

avontuurlijke tijd. Op De Borgwal haal je alles uit jezelf! 

RAPPORTEN 

6 
Infobrief schooljaar 2020-2021                           ‘Samen de beste versie van jezelf’ 



Wij missen nog een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis hebben 

liggen, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter?! Reminder: denkt u aan het stukje 

invullen ‘Wat vinden ouders?’ 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  

TSO KOELKASTEN 

Na de herfstvakantie is het weer mogelijk voor leerlingen om gebruik te maken van de 

koelkasten voor de TSO. De leerlingen van groep 1/2/3 kunnen gebruik maken van de koelkast 

in groep 3. De leerlingen van groep 4 en 5 kunnen gebruik maken van de koelkast in de 

Buitenklas en de leerlingen van groep 6/7/8 kunnen gebruik maken van de koelkast bij de 

papier berging in de nis van groep 7. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelf hun lunch in de 

koelkast zetten.  

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022 

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de 

groepen voor het komend schooljaar (2021-2022). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol 

dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze 

school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een 

aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek 

willen, dan kan dat uiteraard ook. 

HERFSTVAKANTIE 

De eerste periode van schooljaar 2020-2021 zit er alweer bijna op! Wij wensen jullie allemaal 

een fijne vakantie en hopen jullie maandag 26 oktober 2020 allemaal weer te zien! 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 29 oktober 2020. 
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