
  

 
 
 
 
 
 
 

Infobrief nummer 5, 2020-2021 
AGENDA… 

Ma. 02-11-2020 

 

 

Di. 03-11-2020 

Potje 

 

Wo. 04-11-2020 

 

Do. 05-11-2020 

Meester Thijs 

afwezig, meester 

Stijn in groep 7 

 

Dansles  

groep 1 t/m 5 

 

Nationaal 

schoolontbijt 

 

Vr. 06-11-2020 

 

Ma. 09-11-2020 

Verlanglijst mee 

naar huis 

Di. 10-11-2020 

Potje 

 

Dode hoek project 

groep 7 en 8 

 

 

Wo. 11-11-2020 

Groep 1-2A naar het 

Dijkmagazijn 

9.30-10.30 uur 

 

 

Do. 12-11-2020 

Leerlingenraad 

 

Nieuwe infobrief 

gaat uit 

 

Schoen zetten 

groep 1/2 

 

Dansles  

groep 1 t/m 5 

Vr. 13-11-2020 

Schoen zetten 

groep 3-8  

 

Lootjes trekken 

groep 5-8 

 

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF 

 

● Vanuit de gemeente, pleegzorg; 

● Daltonpijler zelfstandigheid; 

● Egelpad voor groep 1/2; 

● Subsidie aanpak onderwijsachterstanden; 

● Sinterklaas; 

● Met Sprongen Vooruit; 

● Nationaal schoolontbijt; 

● Stagiaires. 

 

JARIGEN 

OKTOBER 

31  Shanya Groep 7 

NOVEMBER  

1 Stella Groep 2A 

5  Lizzy Groep 2B 

6 Marit Groep 4 

8  Evi Groep 5 

10 Maite Groep 4 

10 Maximiliaan Groep 8 

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

Wij willen Julia (1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele gezellige 

en leerzame tijd toe bij ons op school!!  

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 oktober was € 43,60. 

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<< 

OR 

Heeft u de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? In infobrief 3 is daar alle informatie bij 

meegestuurd. 

VANUIT DE GEMEENTE: PLEEGZORG 

Voor kinderen die ook ‘zo thuis mogelijk’ willen opgroeien 

We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een warm gezin. Maar 

soms is dat niet mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun 

eigen gezin wonen. Dan is het fijn als een kind bij een ander gezin kan opgroeien.  

Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht een stuk kleiner. Ook voor onze kinderen op 

school. Alles wat we niet voor mogelijk hielden, werd ineens ‘het nieuwe normaal’ genoemd. 

Maar voor meer dan 22.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis helemaal nooit normaal 

geweest. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is het belangrijk dat er aandacht is 

voor pleegzorg. 

Week van de pleegzorg 

In de week van 28 oktober tot en met 3 november is het in Nederland “de week van de 

pleegzorg”. In die week wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg en meer pleegouders, maar 

willen we ook alle pleegouders bedanken voor hun trouwe inzet. Zij verdienen een warm ‘dank 

je wel!’. 

Pleegouders nodig 

De regio Centraal Gelderland is op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk gezond en veilig opgroeien in de eigen gezinssituatie. 

Maar voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het 

kind ‘zo thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst binnen het netwerk (familie, 

vrienden, kennissen), in de buurt van school en vriendjes. 

Klik op de afbeelding voor onze regionale oproep om meer pleegouders: 

 

https://youtu.be/znHb6nck0hc 
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Hart en huis 

Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook inzetten voor kinderen die niet bij 

hun ouders kunnen opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? In de regio Centraal 

Gelderland zijn we dringend op zoek naar meer pleegouders. Ga voor meer informatie naar 

www.openjewereld.nu  en ontdek hoe jij kunt helpen. 

DALTON PIJLER “ZELFSTANDIG” 

Jullie kind(eren) zit(ten) op De Borgwal. Dat is een Daltonschool, maar wat is dat precies, wat 

vertel je aan andere ouders? 

 

Het Daltononderwijs gaat uit van de volgende kernwaarden; zelfstandigheid, samenwerken, 

verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging. Het 

Daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de 

kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de 

behoeften, interesses en competenties van kinderen. 

 

Zelfstandigheid betekent dat de kinderen zelf oplossingsmethoden zoeken, zelf problemen 

moeten oplossen en opdrachten uitvoeren. Het planbord, registratiebord en/of de 

dag-/weektaak speelt hierin een enorm belangrijke rol. Zelfstandig leren komt sterk 

tegemoet aan de motivatie van kinderen, kinderen willen immers graag actief en op eigen 

niveau bezig zijn; hier ligt de uitdaging om beter te worden. Een voordeel is dat kinderen 

zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daarnaast heeft de leerkracht meer tijd om 

tijdens het zelfstandig werken juist die kinderen te helpen die hulp nodig hebben. 

 

   
Foto: Uitleg aan een klein groepje, terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werk is. 

 

Het planbord en de dag-/weektaak is het middel bij uitstek om het principe van 

zelfstandigheid te stimuleren. Op deze taak staan opdrachten die een kind binnen een dag of 

week af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de dag-/weektaak zelf kiezen aan 

welk onderdeel gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met andere 

kinderen worden gemaakt. Kinderen kunnen elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten 

niet duidelijk zijn. 

 

Ook thuis kan zelfstandigheid worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door je kind zelf aan te 

laten kleden, de boterham te laten smeren, zelf de tas voor de gymles te laten inpakken etc. 

Als ouder ben je al snel geneigd “het even snel” voor je kind te doen. Maar leren ze het dan 

ooit zelf?  

 

Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Kinderen 

willen zich van nature ontwikkelen en als ze de ruimte en het vertrouwen krijgen, zullen 
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ze normaal gesproken de kans grijpen om zelfstandig te zijn. Door je kind leerervaringen 

te bieden, zonder het te overvragen, krijgt je kind succeservaringen en voelt het zich 

competent.  

 

AFSCHEID VAN EEN LEERLING 

Faye uit groep 7 heeft afscheid genomen van haar klas. Zij is na de herfstvakantie begonnen 

op een andere basisschool. Wij wensen haar daar heel veel plezier. 

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 2020-2024 vorm te geven. Wij 

zullen jullie in de infobrieven meenemen in ons verhaal. 

Voor de komende 4 jaar hebben wij 4 pijlers uitgezet waarmee wij ons onderwijs verder gaan 

uitbouwen en versterken. Deze pijlers zijn: uitdagend leren, verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid en samen. Het team heeft zich verdeeld in pijler groepen en zij hebben voor 

de komende 4 jaar doelstellingen uiteengezet: Waar willen wij per pijler staan over 4 jaar? 

Wat willen wij bereiken over 4 jaar per pijler: 

Uitdagend leren: Over vier jaar leren onze kinderen in een uitdagende leeromgeving. Ze 

werken structureel tijdens thema’s (onderbouw) en de zaakvakken volgens de criteria van 

onderzoekend leren (WKRU). 

Verantwoordelijkheid: Over vier jaar werken kinderen met intrinsieke motivatie omdat ze A) 

willen leren en B) snappen waarom ze iets leren. Daar zijn structurele lesmodellen en formats 

voor ontwikkeld, De lijn verantwoordelijkheid is voor alle groepen beschreven, uitgebreid en 

wordt structureel toegepast in iedere jaarlaag. 

Zelfstandigheid: Over vier jaar werken leerlingen structureel zelfstandig aan hun (eigen) 

leerdoelen. Iedere jaarlaag heeft daar standaard tijd en ruimte voor gereserveerd. De 

doorgaande lijn moet voor iedere leerling klaarliggen begrijpelijk en inzichtelijk zijn. 

Samen: Over vier jaar werken leerlingen structureel in projectmatige en coöperatieve 

vormen samen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen en krijgen de gelegenheid om die in 

talenten in te zetten. Daarnaast maken ze meer gebruik van elkaars talenten (Luc de Wulff, 

talentonderwijs). 

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!  

DIJKMAGAZIJN “EGELPAD” GROEPEN 1-2 

Ook dit jaar gaan we met de kleutergroepen een bezoekje brengen aan het Dijkmagazijn. We 

gaan daar, in kleine groepjes met begeleiding van ouders, het egelpad lopen. Op woensdag 11 

november van 8.45 tot 9.45 uur gaat groep 1-2A en op woensdag 18 november van 

9.30-10.30 uur gaat groep 1-2B. De klassenouders zullen nog een oproepje doen voor vervoer 

en begeleiding.  

Denkt u aan gepaste kleding, zoals laarzen en regenjas?? Bij heel slecht weer gaat het helaas 

niet door.    
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SUBSIDIE ‘AANPAK ACHTERSTANDEN’  

Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld voor scholen om leerlingen, die achterstanden 

hebben opgelopen door de coronacrisis, extra ondersteuning te geven.  

 

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten scholen in kaart brengen welke achterstanden 

aantoonbaar ontstaan zijn en wat het plan van aanpak is. De Borgwal heeft hiervoor in 

september een subsidieaanvraag ingediend en deze is vorige week gehonoreerd. Super fijn!  

Wij gaan deze subsidie inzetten bij het rekenen, technisch lezen en spelling. Ouders van 

leerlingen die hiervoor in onze ogen in aanmerking komen zullen hierover door de leerkracht 

worden geïnformeerd.  

SINTERKLAAS IN GROEP 1 T/M 8 

Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De 

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op vrijdag 4 december komt 

de Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint binnen ontvangen. Ouders en 

andere belangstellenden zijn hierbij helaas NIET welkom dit jaar! De leerlingen van groep 

1 t/m 4 zullen om 12:00 uur vrij zijn. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 om 14:00 uur 

(continurooster). Dit jaar wordt Sinterklaas niet uitgezwaaid.  

 

SINTERKLAAS IN GROEP 5 T/M 8 SURPRISES 

Op maandag 9 november krijgen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 het verlanglijstje mee 

naar huis. Dit ingevulde verlanglijstje moet op vrijdag 13 november weer mee naar De Borgwal 

worden genomen, want op deze middag worden de lootjes getrokken. Op donderdag 26 

november nemen de leerlingen de gemaakte surprise met cadeaus mee naar school. Het 

gedicht mag op woensdag 2 december op de surprise worden geplakt. De leerlingen krijgen van 

de OR-Sint €4,00 om een cadeautje te kopen. In de week van donderdag 26 november worden 

alle surprises, ook van de leerlingen uit groep 5, in de hal tentoongesteld. Dit is alleen voor de 

leerlingen dit jaar! Op vrijdag 27 november zal er een filmpje van alle surprises worden 

gemaakt.  

 

SCHOEN ZETTEN 

De kleuters mogen donderdag 12 november hun schoen zetten. De andere groepen mogen 

vrijdag 13 november de schoen zetten. Deze graag voorzien van een naam. 

Op donderdag 19 november en vrijdag 20 november mag dit voor de 2de
 keer. 

 

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. 

Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de eerste pagina?  

MET SPRONGEN VOORUIT 

De Borgwal beschikt al 2 jaar over alle materialen van het aanvullende reken- en wiskunde 

programma ‘Met Sprongen Vooruit’. De leerkrachten van groep 1/2/3 hebben hier de 

afgelopen jaren een cursus voor gevolgd. Vorig schooljaar gingen de cursussen voor de andere 

groepen niet door. Dit schooljaar gelukkig wel. Dat maakt dat de juffen en meester van de 

groepen 4/5/6/7/8 dit jaar de cursus ‘Met Sprongen Vooruit’ volgen.  

Van de website www.metsprongenvooruit.nl 
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Met Sprongen Vooruit is het effectieve reken-wiskunde programma waarin leerkrachten een cursus kunnen volgen en 

scholen rekenmaterialen kunnen aanschaffen. Dit programma kenmerkt zich door de reken-wiskundedidactiek in 

kleine tussenstapjes te beschrijven zodat een leerkracht elke leerling met rekenen vooruit kan helpen. Met het 

totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal 

als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze 

meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. Deze 

positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van 

Met Sprongen Vooruit direct omhoog gaan. 

Samenvattend 

● Effectief rekenprogramma voor leerkrachten van groep 1 t/m 8 

● Wetenschappelijk bewezen 

● Totaaloverzicht van de rekenleerlijnen 

● Mooie ondersteunende rekenmaterialen 

STAGIAIRES 

Groep  Stagiaire  Opleiding  Periode 

1/2A  Meester Rohan, 

donderdag 

 

Juf Kim, maandag en 

dinsdag 

Pabo 

 

 

ROC 

Oktober 2020 - februari 2021 

 

 

November 2020 - juli 2021 

1/2B  Juf Romy, donderdag en 

vrijdag 

ROC  November 2020 - juli 2020 

3  Juf Lisan, donderdag en 

vrijdag 

Pedagogiek  Oktober - juli 2020 

4  Meester Jaro, maandag  Pabo  Oktober 2020 - februari 2021 

5  Juf Iris, maandag of de 

hele week 

 

Juf Britt, donderdag en 

vrijdag 

Pedagogiek 

 

 

ROC 

Oktober 2020 - juli 2020  

 

 

September 2020 - juli 2021 

6  Meester Patrick, 

woensdag en donderdag 

Pabo  Oktober 2020 - februari 2021 

 

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT 

Donderdag 5 november neemt De Borgwal deel aan het nationaal schoolontbijt. De leerlingen 

ontbijten gezellig in de klas. Hiervoor hoeven zij niets mee te nemen, alles wordt aangeleverd. 

Op www.schoolontbijt.nl staat alle informatie over het ontbijt, mochten jullie het leuk vinden 

om te weten wat de leerlingen krijgen aangeboden, neem gerust een kijkje op de site. 

ONDERZOEKEND LEREN, SAMENWERKING WKRU 

Woensdagmiddag 28 oktober is het Radboud Science Team weer bij elkaar geweest. Deze 

keer online. Juf Karen, juf Gerda, meester Stijn, meester Thijs en juf Christine hebben 

samen met de professoren en de begeleiders vanuit het WKRU alle lessen besproken en 

getest. Een hele klus, maar ontzettend zinvol om te ervaren wat de leerlingen straks allemaal 
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gaan doen. In de komende periode gaan wij de verbeteringen uitwerken en zullen de eerste 

stukken voor het boek ‘Wetenschap in de klas, versie 2022’ worden geschreven.  

DANSLESSEN GROEPEN 1 T/M 5  

De komende periode tot aan de kerstvakantie krijgen de groepen 1 t/m 5 dansles van juf Inge 

(van danstheater Improvi). Dit is op school in de hal. De groepen 1/2 gaan die ochtend niet 

gymmen, ze mogen eventueel wel hun gymschoenen meenemen. 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 12 november 2020. 
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