
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 7, 2020-2021 

 

● Babynieuws op De Borgwal; 

● Klasbord; 

● Leerlingenraad; 

● Thuisquarantaine; 

● Kerst; 

● Voorstellen juf Noor; 

● Wensboomproject; 

● Spreekangst; 

● Regelluwe dag 16 november 2020. 

 

Vrijdagavond 20 november is meester Vincent weer vader geworden. 

Zijn twee meiden Roos (L) en Julia (R) zijn gezond ter wereld gekomen. 

Finn uit groep 4 is nu een grote trotse broer! Vincent, Igy en Finn, 

GEFELICITEERD met de geboorte van de tweeling. Wij wensen jullie 

samen heel veel geluk!  
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AGENDA… 

Ma. 30-11-2020 

 

 

Di. 01-12-2020 

Potje 

 

Christine MT 

 

Wo. 02-12-2020 

Gedicht op surprises 

Do. 03-12-2020 

Regelluwe dag, 

leerlingen vrij 

 

Vr. 04-12-2020 

Sinterklaas 

bezoekt De 

Borgwal, groep 1 

van harte welkom! 

 

Continurooster tot 

14.00 uur voor 

groep 5 t/m 8 

 

Ma. 07-12-2020 

MR 

Di. 08-12-2020 

Potje 

 

 

Wo. 09-12-2020 

 

 

 

Do. 10-12-2020 

Meester Thijs 

afwezig, meester 

Stijn in groep 7 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Vr. 11-12-2020 

 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

BABYNIEUWS 1 



 
 

NOVEMBER 

29 Scott Groep 8 

30 Rinske Groep 7 

DECEMBER 

2 Erika Groep 8 

2 Evi Groep 5 

5 Jasmijn Groep 5 

5 Floris Groep 6 

5 Noa Groep 2B 

6 Isis Groep 8 

10 Romée Groep 8 

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

 

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

leerzame tijd toe bij ons op school! ! 

* De leerlingenraad weet niet of de voetbalkooi nu gemaakt is (vraag vanuit vorige overleg 

24/9) We gaan er vanuit dat dit wel zo is, anders had de leerlingenraad dit wel genoemd. 

* Het opstapje bij de glijbaan moet nog worden voorzien van een fel kleurtje. Lars en Romée 

hadden dit nog niet opgepakt met Vincent. Actie LLR en Vincent. Terugkoppeling: dit gebeurt 

in het voorjaar. 

* Rinske, Davin, Romée en Lars hebben sinds 24/9 nog geen check kunnen doen van alle ballen. 

Dat hebben zij vandaag, 17/11, wel gedaan. 

* TSO materiaal schijnt kapot te zijn, dit is al heel lang zo en dit hebben zij nog niet gemeld 

bij de TSO. Het gaat om de stelten. Dit wordt opgepakt.  

* Er zijn 'oortjes' genoeg, liggen boven achter het kantoor in een bak. Mochten er 'oortjes' 

kapot zijn, dan kunnen er nieuwe worden gepakt door de leerkrachten. Oortjes delen is niet 

hygiënisch. Koptelefoons voor groep 1/2/3 zijn aangeschaft en zijn onderweg. Deze zijn 

behoorlijk kostbaar en zouden lang mee moeten kunnen gaan.  

* Groep 4 wil graag een grotere glijbaan en een basketbalveld --> financieel niet haalbaar en 

volgens de andere groepen niet nodig. 

* Waar is de prullenbak voor het plastic van groep 5? Deze is verdwenen. Als tussenoplossing 

even een plastic zak ophangen en de prullenbak zoeken.  

* Groep 5 wil graag een groter verkeersplein op het schoolplein --> financieel niet haalbaar en 

volgens de andere groepen niet nodig. 

* Groep 6/7/8 niet fietsen op het plein na de gym. Graag herhalen in de groepen. 

* Na schooltijd alle ballen van het plein halen. Er blijven nu dagelijks veel ballen liggen, deze 

worden door derden meegenomen.    
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JARIGEN 

NIEUWE LEERLINGEN 

LEERLINGENRAAD NOTULEN VAN 12 NOVEMBER 2020 



 
 

Hebben jullie de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? Meer informatie hierover is te lezen in 

vorige infobrieven. 

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 manier van onderwijs 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 ervan 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. 

 

De leerlingen die thuis in quarantaine zijn ontvangen van ons tussen 08.15 uur en 08.30 uur 

een link om digitaal aanwezig te zijn in de klas. Mocht de wifi thuis uitvallen en de verbinding 

wegvallen, dan kan er rond 10.00 uur (in de pauze) een nieuwe link worden verstuurd. Dit geldt 

ook voor de middag. Tussen 13.00 uur en 13.15 uur komt er een nieuwe link. 

Leerlingen die ziek thuis zijn ontvangen geen link.  

Beste ouders, 

 

Het is nog vroeg maar nu alvast informatie over de invulling van de kerstviering op De 

Borgwal. Dit jaar gaan we de kerstviering op 17 december invullen met een voorstelling en een 

gezellige gala avond in de groepen. 

 

De voorstelling zal onder schooltijd op 17 december gehouden worden. De gala avond zal 

plaatsvinden op donderdagavond 17 december. Er zal een film gekeken worden en ook zullen 

er gezellige spelletjes gedaan worden, er zijn versnaperingen en drinken, deze zijn corona 

proof. Het is leuk als de kinderen in sjieke kleding komen, dit hoeft echter niet. 
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OR 

DALTON 

THUIS QUARANTAINE  

KERST 2020 



 
Belangrijk om te weten: Er is 17 december een continurooster tot 14.00 uur voor alle 

groepen. Alle kinderen blijven over in hun eigen klas. De gala avond vindt plaats aan 

18.00 uur - 19.30 uur. De kinderen kunnen om 19.30 uur worden opgehaald. 

 

Wij hopen op een gezellige dag. De kerstwerkgroep 

 

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 alle berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de 

eerste pagina?  

 

Al eerder hebben wij gemeld dat onze subsidieaanvraag is 

goedgekeurd. Vorige week zijn wij gestart met de extra momenten 

spelling en lezen in de groepen 5 t/m 8. Vanuit Praatjuf komt juf 

Noor deze momenten extra met de leerlingen oefenen. Hieronder 

stelt juf Noor zich voor. 

Ik ben Noortje Kemna. Ik woon samen met mijn man en twee                       

kinderen in Nijmegen. Voor de zomer heb ik mijn opleiding aan de                       

pabo afgerond. Ik ben op mijn best als ik op praktische wijze iets kan                           

betekenen voor anderen en ik geniet er het meest van als ik dat voor                           

kinderen kan doen. Op de Borgwal doe ik dat door extra                     

ondersteuning te bieden aan leerlingen uit groep 5,6,7 en 8 op het                       

gebied van spelling en lezen. Ik ben er op dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Beste ouders, 

I.v.m. corona kan de kerstmarkt met o.a. de kunstijsbaan in 

Bemmel dit jaar helaas niet doorgaan. Dat is erg jammer en we 

vertrouwen erop dat we in 2021 wel weer een mooi evenement 

kunnen organiseren. Een van de onderdelen van de kerstmarkt 

is het wensboom project. Dit project willen we zeker in deze 

lastige tijd wel door laten gaan. De kinderen krijgen op school 

voor 13 december een wenskaart uitgereikt, waarop ze een 

mooie wens voor iemand anders kunnen invullen. Deze wens 

moet natuurlijk wel corona proof kunnen worden gerealiseerd. 

De ingevulde wenskaarten kunnen vanaf zondag 13 december 

12 uur t/m zondag 20 december 17 uur tijdens de 

openingstijden worden ingeleverd in een brievenbus in de 

overdekte passage van het winkelcentrum de Assenburg in 

Bemmel. Zo snel mogelijk na 20 december zullen de 

prijswinnaars bekend worden gemaakt en zal, afhankelijk van 

de mogelijkheden m.b.t. de dan geldende corona-regels, de 

uitreiking plaatsvinden. Mocht uw kind op school geen 

wenskaart hebben ontvangen dan vindt u er ook nog een in het 

Gemeente Nieuws voor 13 december. 
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WEBSITE 

SUBSIDIE ONDERWIJS LEERACHTERSTANDEN, VOORSTELLEN JUF NOOR 

HELAAS GEEN KERSTMARKT, WEL HET JAARLIJKSE WENSBOOM PROJECT 



 
Zowel op zondag 13 december als op zondag 20 december zullen er extra kerst koopzondagen 

zijn, waar u van harte welkom bent om uw kerstinkopen te doen. 

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

wenskaart met een mooie wens voor een andere persoon in te leveren. 

De Kerstcommissie van Bemmel 

Meester Thijs en zijn vriendin Denise verwachten in mei hun tweede kindje. Sep wordt dan de 

grote broer. Gefeliciteerd met jullie zwangerschap, geniet! 

 

Meester Vincent is met verlof. Hij komt na de kerstvakantie weer terug. Meester Jaap komt 

ons helpen met allemaal klusjes de komende 3 weken. Welkom meester Jaap! 

 

Virtual reality exposure therapy (VRET) is een veelbelovend instrument om spreekangst te 

reduceren. Opvallend is dat de behandeling en preventie van spreekangst bij kinderen tot nu 

toe nauwelijks heeft plaatsgevonden, terwijl juist in de vroege kindertijd spreekangst 

ontstaat. In een eerste studie heeft het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud 

Universiteit een app gemaakt en gevalideerd met vier verschillende publieken met kinderen, 

van 9-12 jaar. Die kinderen verschenen in een virtual reality omgeving in een VR-bril, waarmee 

spreekangstige kinderen kunnen oefenen.  

 

In een tweede studie is er vastgesteld dat korte herhaalde blootstellingen aan deze virtuele 

publieken ervoor zorgt dat: 

1) Kinderen minder spreekangst ervaren tijdens trainingssessies; 

2) Zij minder angst ervaarden tijdens de spreekbeurt die daarop volgde;  

3) Spreekangst afnam vanaf de eerste trainingssessie tot na de spreekbeurt.  

Deze resultaten zijn veelbelovend en rechtvaardigen de doorontwikkeling van deze spreekapp. 

Tot nu toe bevat de app alleen opnames van kinderen in de leeftijdsgroep 9-12 jaar. De 

projectleiders willen nu de app door ontwikkelen en kinderen opnemen van elke jaargang van 

de basisschool (groep 1-8). Uiteindelijk gaat de Universiteit de spreekapp gratis ter 

beschikking stellen aan kinderen zodat ze ermee kunnen oefenen.  

 

Het volgende youtube filmpje geeft een korte impressie weer: 

 https://youtu.be/bZzOzVZpjvM 

 

Wij werken als school graag mee aan dit project door een plek te bieden waar de opnames 

gemaakt zouden kunnen worden. Uiteraard gaat dit in overleg met jullie als ouders en is hier 

toestemming voor nodig. Dit werken wij uit samen met de onderzoeksgroep. Binnenkort 

worden jullie hierover geïnformeerd. 

 

We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de activiteiten 

die plaatsvinden op onze school en rondom de klas. Hiervoor gebruiken wij onder andere onze 

website, de infobrief en onze FaceBook pagina. Vanuit de OR kregen wij de vraag om 

‘Klasbord’ te gaan gebruiken nu ouders nog steeds niet de school in mogen. Dit hebben wij 

besproken tijdens onze regelluwe dag 16 november jongstleden. 

 

Klasbord is een veilige en beschermde omgeving die helemaal ontwikkeld is voor gebruik in het 

onderwijs. Als leerkracht heb je met Klasbord volledig de touwtjes in handen. De leerkracht 

bepaalt wie de klas kan volgen en welke berichten er op Klasbord worden geplaatst. Per 

5 
Infobrief schooljaar 2020-2021                           ‘Samen de beste versie van jezelf’ 

BABYNIEUWS 2 

AFWEZIGHEID MEESTER VINCENT 

PROJECT SPREEKANGST 

KLASBORD 

https://youtu.be/bZzOzVZpjvM


 
bericht geeft de leerkracht aan wat de mogelijkheden zijn. Kunnen ouders reageren op het 

bericht of een toppie geven? Daarnaast kan de leerkracht met Klasbord ook vragen stellen 

aan de ouders. 

 

Wij begrijpen de vraag vanuit ouders en starten een pilot met Klasbord. Alle leerlingen 

hebben vandaag, 26 november, een toestemmingsformulier meegekregen. Deze ontvangen wij 

graag retour. Wanneer een hele klas toestemming geeft om in de beschermde omgeving van 

Klasbord foto’s en/of informatie te plaatsen zal de betreffende groep meedoen aan deze 

pilot. Ouders ontvangen dan een code en kunnen met de gratis app de klas volgen. Mocht het 

voorkomen dat niet een hele groep toestemming geeft, dan zal de betreffende groep niet mee 

doen aan deze pilot. Het is voor ons als leerkrachten te omslachtig om bij elke publicatie te 

moeten nakijken welke leerlingen er wel en niet op de foto mogen. Wij zullen in januari deze 

pilot evalueren.  

 

Meer informatie is te vinden op www.klasbord.nl  

 

Maandag 16 november stond er een regelluwe dag op het programma. Voor de leerlingen de 

tweede thuiswerkdag. Wat een mooie initiatieven zijn er ontstaan tussen de thuiswerkende 

leerlingen. Samenwerkjes oefenen per telefoon, keuzewerk samen plannen in de speeltuin, 

super om te horen. 

 

Het team van De Borgwal is deze dag op school aan het werk gegaan. Juf Monique heeft alle 

collega’s ingelicht over 123Zing, onze nieuwe muziekmethode waar juf Monique in de klassen 

mee aan de slag gaan, maar ook alle leerkrachten zelf mee kunnen werken met de leerlingen 

wanneer juf Monique er niet is.  

 

De lessen die het Radboud Science Team uit de bovenbouw heeft gemaakt samen met de 

professoren en begeleiders vanuit het Wetenschapsknooppunt zijn omgezet naar lessen voor 

de onderbouw. De lessen zijn uitgeprobeerd door alle leerkrachten, ook een mooie ervaring 

voor ons.  

 

Het hele programma rondom extra spelling- en leesonderwijs vanuit de subsidie onderwijs 

leerachterstanden is vormgegeven. Dit maakt dat juf Noor vorige week kennis heeft gemaakt 

met de groepjes en dat zij sinds vorige week heeft kunnen starten bij ons op De Borgwal. 

 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 10 december 2020. 
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REGELLUWE DAG 16 NOVEMBER 2020 

VOLGENDE INFOBRIEF 

http://www.klasbord.nl/

