
Infobrief nummer 17, 2020-2021
AGENDA…

Ma. 12-04-2021

Meester Stijn in

groep 7

Di. 13-04-2021

Potje

Juf Rie in groep 7

Wo. 14-04-2021

Meester Stijn in

groep 7

Do. 15-04-2021

Meester Stijn in

groep 7

Vr. 16-04-2021

Meester Stijn in

groep 7

Ma. 19-04-2021 Di. 20-04-2021

Cito eindtoets

groep 8

Potje

Wo. 21-04-2021

Cito eindtoets groep

8

Do. 22-04-2021

Cito eindtoets

groep 8

Meester Stijn in

groep 7

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 23-04-2021

Koningsspelen op

De Borgwal

Meester Stijn in

groep 7

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Invalpool is leeg: ‘Kunst- en vliegwerk’.

● MR zoekt een nieuw lid;

● Enquête klasbord;

● Schoolmaatschappelijk werk;

● Koningsspelen;

● Geboorte Siem;

● DoeKoe actie Coop.

KUNST- EN VLIEGWERK

Het wordt steeds lastiger om alle groepen te kunnen blijven bemannen. De invalpool is leeg, er

zijn geen invallers beschikbaar. Wij zijn afhankelijk van elkaar, maar wij realiseren ons ook

dat men er bewust voor heeft gekozen om niet fulltime te werken.

Wij hebben gelukkig nog steeds leerkrachten die terug willen komen om een dagje extra te

werken. Zo hebben wij deze week met kunst- en vliegwerk alle groepen kunnen bemannen en

hierbij getracht zoveel mogelijk rust te creëren in alle groepen. Diverse leerkrachten hebben

in andere groepen gestaan. Gelukkig hoefde niemand van het team deze week getest te

worden, anders waren wij echt op het punt gekomen om een groep, of meerdere groepen, naar

huis te moeten sturen. Iets wat op diverse scholen in Lingewaard al wekelijks gebeurt. Wij

willen er echt alles aan doen om dit te voorkomen, maar het wordt echt steeds lastiger.

De leerlingen zijn gelukkig (nog steeds) enorm flexibel en genieten van een keer een andere

juf of meester in de groep. Iedereen helpt elkaar en zo hopen wij deze lastige periode samen

door te komen.

Team Daltonbasisschool De Borgwal
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JARIGEN

APRIL

10 Dino Groep 5

18 Thijmen Groep 5

22 Floor Groep 5

22 Dilaz Groep 8

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

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Vik (1A), Chris (1A) en Joep (1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij

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

OR

De ouderraad is voor volgend schooljaar op zoek naar nieuwe leden. Iets voor jou? Mail de OR

voor meer informatie: ordeborgwal@delinge.nl

MR

Beste ouders,

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 zullen er volgens het rooster van aftreden, twee

zetels vrijkomen binnen de MR van De Borgwal. Het betreft zowel een zetel in de

oudergeleding en de personeelsgeleding. Om de vrijgekomen zetels te vullen, zal de

verkiezingscommissie een traject in gang zetten.

De verkiezing voor de zetel in de personeelsgeleding zal door de verkiezingscommissie intern

binnen het personeel worden verzorgd, uiteraard zal de uitkomst van deze verkiezing aan u

bekend worden gemaakt.

Voor de zetel in de oudergeleding doen wij een beroep op u. Mocht u interesse hebben om per

schooljaar 2021-2022 zitting te nemen in de MR dan ontvangen wij graag uw kandidaatstelling

uiterlijk op maandag 17 mei 2021. Afhankelijk van het aantal kandidaatstellingen zal daarna

het vervolg van het verkiezingstraject bekend worden gemaakt. Dit vervolg zal een van

onderstaande scenario’s betreffen:

- Bij geen kandidaatstellingen blijft de zetel onvervuld en zal de MR actief blijven

werven;

- Bij een enkele kandidaatstelling zijn er geen verkiezingen nodig en zal deze kandidaat

per schooljaar 2021-2022 zitting nemen in de MR;

- Bij meerdere kandidaatstellingen zal een verkiezing volgen.

Met vriendelijke groet,

Namens de verkiezingscommissie

Dana Flohr

Anne Willemsen-Ririhena
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DALTON

ZELFCORRECTIE DEEL 2

Met het nakijken dragen we geleidelijk de verantwoordelijkheid over aan de leerlingen.

Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces en maken

we ze meer verantwoordelijk. Daarbij hebben de leerlingen ook direct feedback op hun werk

en weten ze meteen wat ze goed en/of fout hebben gedaan.

Het aanleren van de vaardigheden met betrekking tot het nakijken verloopt volgens vier

fasen:

● de leerkracht kijkt na

● de leerkracht en de leerling kijken samen na

● de leerlingen kijken na met een maatje

● de leerling kijkt zelf na

De verantwoordelijkheid ligt aanvankelijk bij de leerkracht, maar wordt geleidelijk

overgedragen aan de leerlingen. Hiervoor is veel instructie en begeleide inoefening nodig

waarin de vaardigheden worden voorgedaan en aangeleerd.

Vanaf de kerstvakantie gaan de kinderen van groep 3 zelf leren corrigeren. Met een

nakijkboek en een gekleurde pen gaan ze aan de slag. Belangrijk hierbij is om de kinderen

duidelijk te maken, dat het niet gaat om het hebben van de minste fouten, maar om het

herkennen en erkennen ervan en vervolgens: WAT je ermee doet.

Het is de bedoeling dat de kinderen uiteindelijk leren dat ze kunnen leren van de fouten die

ze maken, maar ook leren om naar aanleiding hiervan vragen te stellen. “Wat doe ik fout”, “hoe

komt dit?” (wat begrijp ik nog niet goed), en “wat ga ik eraan doen?”. De afspraak is dan ook

dat kinderen het aangeven bij de juf of meester als zij meerdere fouten maken bij hetzelfde

onderdeel.

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

eerste pagina?
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ENQUÊTE KLASBORD

Twee weken geleden hebben we de enquête over Klasbord aan u gestuurd. We zijn ontzettend

blij dat er al zoveel ouders hebben gereageerd. We zullen binnenkort de uitkomsten gaan

analyseren en deze in een volgende infobrief met u delen. Heeft u de enquête nog niet

ingevuld? Dan kan dat uiterlijk zondag 12 april a.s. met de link die u in de mail ontvangen

heeft.

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 maart was €33,35.

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

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK

Van 22 tot en met 26 maart was de week van het geld. De week van het geld is er om kinderen

en jongeren voor te bereiden op hun financiële zelfredzaamheid. Vanuit het maatschappelijk

werk willen wij ook aandacht besteden aan u als ouder. U kunt voor verschillende financiële

onderwerpen contact opnemen met ons:

U heeft een minimuminkomen en u wil weten voor welke minimavoorzieningen u eventueel in

aanmerking komt;

● Er wijzigt iets in uw inkomen en u wil weten welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld

uw budget of wat er veranderd moet worden in uw toeslagen;

● U komt niet uit met uw inkomen;

● U heeft betalingsachterstanden en het lukt u niet deze af te betalen.

● Wij kunnen hierin samen met u meekijken of u eventueel verwijzen naar de juiste

hulpverlening.

Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker: Linda

Jeronimus, tel: 06-46727749 E: L.jeronimus@rijnstad.nl

Met vriendelijke groet,

Linda Jeronimus, Maatschappelijk werker Lingewaard, Rijnstad Welzijn en Hulpverlening

KONINGSSPELEN 23 APRIL

Op vrijdag 23 april vinden de koningsspelen plaats. Wij zijn met diverse partijen bezig om er

een hele leuke, speciale dag van te maken, binnen alle maatregelen die er gelden. Wij zullen

jullie hierover informeren zodra alles af is.

● Groep 1 is deze dag ook van harte welkom!

● Groep 5 t/m 8 komen op de fiets naar school deze dag en blijven tussen de middag op

school!

GEBOORTE SIEM

Meester Thijs en zijn vriendin Denise zijn vorige week vrijdag de trotse ouders geworden van

Siem. Grote broer Sep is ook heel blij met de geboorte van zijn broertje. Siem is te vroeg

geboren. Hij moet eerst wat groter worden voordat hij naar huis mag. Wij hopen dat Thijs,

Denise, Sep en Siem snel thuis van elkaar kunnen genieten!
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DOEKOE ACTIE COOP

Het is bijna zover! Vanaf maandag 19 april tot en met zondag 23 mei sparen klanten bij Coop

voor Doekoe-munten. Deze munten kunnen worden gestopt in de Borgwalbox bij de uitgang van

Coop Bemmel. Zo spaart iedereen mee voor gratis sport- en spelmaterialen voor onze school.

Dit jaar heeft Coop ook een kleurwedstrijd. Alle leerlingen krijgen hier een kleurplaat voor

mee naar huis.

WEBINAR GEZIN IN SCHEIDING, ZORG GOED VOOR JEZELF, 28 APRIL 2021

Als je relatie eindigt, staat alles op z’n kop. Dat de kinderen dat ook moeten meemaken, maakt

het extra moeilijk. Hoe kunt u in deze periode zo goed mogelijk voor uw kinderen zorgen? Op

woensdag 28 april zijn alle vaders en moeders uit de gemeente Lingewaard van harte welkom

bij het webinar ‘Gezin in scheiding? Zorg goed voor jezelf!’

Scheiden zonder schade?

In dit webinar (bijeenkomst via internet) leert u hoe andere vaders en moeders dat deden.

Vanaf het moment dat ze het nieuws vertelden, tot aan de eerste tijd in twee huizen. Ook

krijgt u slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering.

De gemeente Lingewaard vindt het belangrijk om volwassenen (en daarmee ook hun kinderen)

in een scheiding al zo vroeg mogelijk te ondersteunen om grotere problemen te voorkomen.

Scheiden zonder schade: dat kan nooit helemaal. Maar als ouders hun kinderen in deze

periode kunnen steunen, scheelt dat enorm. We hopen dat dit webinar daarbij helpt.

Aanmelden

Het webinar is op woensdag 28 april 2021, aanvang 20:00 uur. Het duurt ongeveer een uur.

Meedoen is gratis en kan vanaf iedere pc, tablet of telefoon. U kunt zich hier aanmelden.

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan

verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor

komende schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het

inschrijfformulier is te downloaden via de website van school, of u kunt een papieren versie

vragen aan de leerkracht van uw kind. Alvast dank hiervoor!!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 22 april 2021.
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