
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 3, 2020-2021 
AGENDA… 

Ma. 28-09-2020 

 

 

Di. 29-09-2020 

Potje 

 

Wo. 30-09-2020 

 

Do. 01-10-2020  Vr. 02-10-2020 

 

Ma. 05-10-2020 

Dierendag op De 

Borgwal 

Di. 06-10-2020 

Potje 

 

 

Wo. 07-10-2020 

Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

 

 

Do. 08-10-2020 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Regelluwe dag, alle 

leerlingen zijn vrij 

 

 

Vr. 09-10-2020 

Groepen 3-4-5 

voorstelling 

“Boontje komt om 

zijn loontje” 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

 

● Leerlingenraad; 

● OR: vrijwillige ouderbijdrage; 

● Dierendag; 

● Onze visie; 

● Trakteren; 

● Verkeersouders; 

● Kinderboekenweek; 

● Terugkoppeling regelluwe dag 23 september 2020. 

 

JARIGEN 

28 september Brent Groep 7 

29 september Aivey Groep 7 

30 september Maud Groep 4 

2 oktober Isis Groep 4 

6 oktober Iven Groep 7 

6 oktober Lize Groep 6 

7 oktober Jack Groep 8 

7 oktober Juf Anne Groep 4 

8 oktober Ruben Groep 3 

8 oktober Pieter Groep 2B 

8 oktober Annemijn  Groep 1A 

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

Wij willen Annemijn ( 1A) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! ! 

LEERLINGENRAAD 

De afgelopen weken hebben de leerlingen zich kandidaat kunnen stellen voor de 

leerlingenraad. Uit alle groepen (vanaf groep 4) zijn er kinderen gekozen. Vandaag hebben zij 

hun eerste leerlingenraadvergadering gehad. Een terugkoppeling hiervan staat in de volgende 

infobrief. 

Wij wensen hen veel succes dit schooljaar! 

Groep 4  Marit en Anne  

Groep 5  Lize en Shantino  

Groep 6  Luuk en Lize  

Groep 7  Davin en Rinske  

Groep 8  Romée en Lars  

 

OR 

In de bijlage bij deze infobrief treft de brief met informatie over de ouderbijdrage en de 

bijdrage voor het schoolreisje van het schooljaar 2020-2021 aan. Als gevolg van het 

coronavirus wordt niet aan iedereen dit schooljaar de bijdrage voor het schoolreisje 

gevraagd. Als gevolg van het coronavirus is het schoolreisje vorig jaar niet doorgegaan, maar 

voor bijna alle kinderen is wel de bijdrage hiervoor vorig jaar ontvangen. Daarnaast is de 

vrijwillige ouderbijdrage (in ieder geval) sinds 2014 niet gewijzigd. Gezien de gestegen kosten 

van de afgelopen jaren hebben wij besloten de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen tot € 18. 

Leest u de brief goed en heeft u vragen neem dan contact op met de penningmeester van de 

ouderraad, contactgegevens staan in de brief.  

SCHOOLFRUIT PROJECT 

Ook dit jaar zijn wij weer ingeloot om mee te doen aan het schoolfruitproject. Dit betekent 

dat er vanaf november 3 dagen in de week schoolfruit wordt aangeboden.  

DALTON 

Vrijdag 2 oktober krijgen de kinderen een gekleurde weektaak mee naar huis. Het is de 

bedoeling dat jullie hier thuis met je kind over in gesprek gaan. Je zou bijvoorbeeld vragen 

kunnen stellen als: 

- Vertel eens wat ik allemaal kan zien op deze weektaak... 

- Waarom heb je voor deze planning gekozen? 

- Is het gelukt deze planning aan te houden? (Waarom wel of niet?) 

- Ben je tegen moeilijkheden aangelopen? 

- Zou je het de volgende keer op dezelfde manier aanpakken of toch anders? 

- etc. 
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We hopen jullie, maar vooral de kinderen, hiermee inzicht te geven in hoe ze dingen 

aanpakken, of dit juiste keuzes zijn en of er eventueel. aanpassingen gedaan kunnen worden in 

de manier van aanpak.  

We wensen jullie veel plezier en hopelijk wat meer inzicht in waar we op school mee bezig 

zijn. 

DIERENDAG OP DE BORGWAL 

Zondag 4 oktober is het nationale dierendag. Ook op De Borgwal besteden wij hier aandacht 

aan. Op maandag 5 oktober mag iedereen die dat wil tussen 08.30 – 08.40 uur zijn of haar 

huisdier laten zien op het schoolplein. Iedereen kan dan elkaars dier bekijken. Alle dieren 

moeten om 08.40 uur weer mee naar huis. Op het plein zullen cirkels getekend worden waar je 

in kunt gaan staan met je huisdier. Alle kinderen die dit willen, kunnen langs lopen om de 

dieren te bekijken. Helaas kunnen er dit jaar geen ouders bij aanwezig zijn. Wij hopen op 

jullie begrip. 

Organisatorisch: alle leerlingen verzamelen gewoon tussen 08.15 uur en 08.30 uur in de 

klassen. Samen met de leerkrachten zullen zij naar buiten gaan. Neem je een huisdier mee? 

Meld dit van tevoren even aan je juf of meester, met je dier blijf je buiten in een cirkel. 

VISIE DE BORGWAL 

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

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

zullen jullie in de infobrieven meenemen in ons verhaal. 

Ons visieverhaal, het verhaal achter de overtuiging: 

Verwacht meer van ons 

Elke school doet het anders. De ene legt het accent op kennis, de ander op onderzoek. Maar 

op De Borgwal zijn we duidelijk: alles mag van een onsje meer zijn! Verwachting +1 noemen we 

dat. We zijn al jaren een excellente school. Daar zijn we trots op, maar het allerbelangrijkste 

is natuurlijk wat dit onze leerlingen oplevert. In ieder geval een gaspedaal dat ze zelf mogen 

intrappen. 

Veilig uit de ban springen 

Op De Borgwal is iedereen anders. Dat is natuurlijk overal zo. Maar hier op school mag je ook 

écht jezelf zijn. We halen de sterke punten in elkaar naar boven. Doordat ieder uniek kind 

zich zo gewaardeerd voelt, ontstaat veiligheid. En dat is de basis. Want kinderen die zich 

comfortabel voelen, durven zich te uiten. Nieuwe dingen ontdekken en uit de comfortzone 

gaan. Gemotiveerd om doelen na te jagen. 

Messcherp 

Onze raderen draaien en de kinderen geven gas. Wij doen er alles aan om elke dag scherper 

te zijn. Waar liggen kansen? Wat is nieuw? Waar spelen we op in? Onze leerkrachten staan 

altijd aan! We kijken continu naar de toekomst van morgen. Wat moeten onze kinderen 

kunnen? Dat verandert telkens en daar gaan we in mee. Dat houdt ons jong! 

Nieuwste van het nieuwste 

Kinderen van nu kunnen overal informatie vinden. Wij willen ieder kind zelf laten nadenken 

over de invalshoeken van thema’s. Niet voorkauwen, maar zelf aanvliegen. Onderzoekend leren 
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heet dat. En dat pakken we direct goed aan. Samen met het Wetenschapsknoopunt Radboud 

universiteit gaan we kinderen klaar maken voor het leren van de toekomst. 

Vaardigheden voor het leven 

Hoe ouder je wordt, hoe meer er wordt verwacht. Maar sociale vaardigheden kun je niet 

vroeg genoeg leren.Op De Borgwal bespreken we ze vanaf dag één. Want als leerlingen van ons 

wat extra’s mogen verwachten, doen wij dat ook van hen. We streven naar zelfsturende 

leerlingen. Kinderen die doelen kunnen stellen en de discipline en drive hebben om die te 

halen. Die houding ondersteunen wij op alle mogelijke manieren.  

RAPPORTEN 

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!  

TRAKTEREN IN DE GROEP 

Er worden weer gewoon verjaardagen gevierd in de groepen, hartstikke leuk. Denken jullie 

eraan dat er corona proof wordt getrakteerd? Een voorverpakte traktatie is geen probleem. 

Helaas komt het af en toe voor dat wij leerlingen teleur moeten stellen als er toch iets door 

ouders thuis is gemaakt. Een vervelende situatie voor de leerlingen en voor ons. Wij hopen dat 

jullie hier allemaal scherp op blijven. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

JAARKALENDER 

De jaarkalender ontvangen jullie voor de volgende infobrief.  

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  

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM 

De eerste weken van het schooljaar zitten erop. In alle groepen zijn de eerste weken samen 

met de leerlingen klassenregels opgesteld. ‘Hoe zorgen we er nou met ons allen voor dat 

iedereen een fijn jaar heeft?’ In alle groepen vanaf groep 3 is het sociogram afgenomen. Een 

online vragenlijst over hoe jij je in de klas voelt. Hieruit krijgen de leerkrachten een beeld 

van hoe de groep op dit moment in elkaar zit en wat er nodig is voor de komende periode op 

sociaal gebied. In alle groepen is het ‘gedragsprotocol’ besproken en ondertekend. Dit is ook 

door de MR en de OR gebeurd. Het hele protocol is terug te vinden op onze website. 

KINDERBOEKENWEEK  

De Kinderboekenweek is dit jaar van 30 september t/m 11 oktober. Het thema is “En toen?” 

De leerkrachten zullen hier in de klas aandacht aanbesteden. De maandviering (op 15 oktober 

zonder ouders) zal in het teken staan van de Kinderboekenweek.  

De groepen 3 t/m 5 gaan op vrijdag 9 oktober naar de voorstelling “Boontje komt om zijn 

loontje”. Dit vindt plaats in de hal op de school.  
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REGELLUWE DAG 23 SEPTEMBER 2020 

Gisteren stond onze eerste regelluwe dag van dit schooljaar gepland. Deze dag was ingericht 

als ‘thuiswerkdag’. De leerlingen zijn thuis aan de slag gegaan met werk dat zij hebben 

gekregen.  

Vanuit de leerlingen, Lars en Romée uit groep 8:Wij vonden het weer even wennen om thuis 

te werken. Toch vonden we het niet moeilijk, want we waren het eigenlijk al gewend. Door dit 

te schrijven hebben we een conclusie getrokken namelijk: De meningen over thuiswerken zijn 

verdeeld. 

Het team heeft gisterochtend het traject afgerond dat zij oktober 2019 zijn begonnen: de 

samenwerking met stichting De Linge verbeteren. Gisteren klonken unaniem woorden als: 

vertrouwen, gehoord en gezien worden en gelijkwaardigheid. Samenwerking vormt een rode 

draad door veel grote onderwijsvraagstukken en uitdagingen. Het is voor ons van cruciaal 

belang dat de samenwerking goed is! Echt gehoord worden in een setting die het mogelijk 

maakt kwetsbaar/ raakbaar te zijn, eerlijk te kunnen delen over verwachtingen, behoeften en 

belangen is een enorme solide basis waarop vol vertrouwen de toekomst in gestapt kan 

worden! 

In de middag is het Radboud Science Team (RST) voor het eerst bij elkaar gekomen en zijn 

de onderwerpen bedacht voor de lessen die gedurende het project op De Borgwal gedraaid 

gaan worden. Wij zijn dit jaar gekoppeld aan de volgende winnaars van de Radboud Science 

Awards: 

Prof. dr. Maroeska Rovers, dr. Machteld van Egmond en dr. Niels 

van Heerbeek 

Noodzaak rechtzetten neustussenschot 

Deze zogeheten septumcorrectie verbetert de doorgang van de neus om klachten als een 

verstopte neus en hoofdpijn te verhelpen. Hoewel het de meest voorkomende chirurgische 

ingreep is bij volwassenen binnen de keel-neus-oorheelkunde, ontbrak tot voor kort bewijs 

voor de effectiviteit daarvan. Prof. dr. Maroeska Rovers, dr. Machteld van Egmond en dr. 

Niels van Heerbeek onderzochten als eersten de effectiviteit en ook de kosten-effectiviteit 

van deze behandeling. Zij ontdekten dat patiënten die een septumcorrectie ondergingen 

een verbeterde neuspassage én een hogere kwaliteit van leven ervaarden dan patiënten die 

niet-chirurgisch behandeld werden en dat deze behandeling ook nog kosten-effectief is. Hun 

bevindingen zorgden voor het opstarten van een landelijke richtlijn voor KNO-artsen. 
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Maroeska en Niels werken 3 lessen uit en wij werken 3 lessen uit. Eind oktober komt het RST 

weer bij elkaar en zullen wij de lessen uitproberen. Wij houden jullie op de hoogte.  

Het videoportret van de onderzoekers gemaakt door leerlingen uit groep 8 en de lezing die zij 

hebben gegeven tijdens de uitreiking van de awards staan met een link op onze website. 

OPROEP: VERKEERSOUDER(S) 

Dinsdag 10 november gaan de groepen 7 en 8 aan de slag met het ‘Dode hoek project’. In 

groepjes maken de leerlingen kennis met het principe dode hoek en voeren zij diverse 

activiteiten uit. We zoeken nog ouders die de leerlingen tijdens dit soort verkeersactiviteiten 

willen begeleiden. Zou je het leuk vinden om ons daar (ongeveer 3 keer per schooljaar) bij te 

helpen? Stuur dan een mailtje naar meester Stijn: s.maresch@delinge.nl of juf Danielle: 

d.neijenhuis@delinge.nl. 
 

DOORNIK NATUURAKKERS 

Achttien oktober a.s. wordt er in de Doornik Natuurakkers, ons interessant werkterrein 

nieuwe landbouw( akkers met oude granen en akkerranden vol prachtige bloemen , 

akkervogels, bomen en heggen)spelt gezaaid. Iedereen is welkom om samen met de hand te 

zaaien. 
 

Machtig mooi om te doen en wat ook zo mooi is volgend jaar een excursie in de Doornik 

Natuurakkers te plannen en het graan te bewonderen , te zien wat de kleine beestjes in de 

akkerranden van functie hebben en de vogels bewonderen in en om de akkers. 

 

BIJLAGE BIJ DE INFOBRIEF 

● Brief NME, Stichting Lingewaard Natuurlijk. 

● Brief OR. 

● Brief Doornik Natuurakkers. 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 8 oktober 2020. 
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