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AGENDA…

Ma. 26-04-2021

Potje

Di. 27-04-2021

Koningsdag!

Iedereen vrij!

Wo. 28-04-2021

LET OP: gewoon

school deze dag!

Do. 29-04-2021 Vr. 30-04-2021

Juf Rianne viert

haar verjaardag in

de klas

Groep 3 naar het

dijkmagazijn

MEIVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 16 MEI!
Ma. 17-05-2021 Di. 18-05-2021

Potje

Geen schoolreisje!!

Wo. 19-05-2021 Do. 20-05-2021

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 21-05-2021

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● 28 april 2021 → gewone schooldag;

● OR en MR zoeken nieuwe leden;

● Babynieuws;

● Dalton → samenwerking;

● Enquête klasbord;

● Verspreide ophaaltijden;

● Schoolreisje;

● Activiteiten tijdens Koningsdag in Bemmel.

28 APRIL IS EEN GEWONE SCHOOLDAG

Reminder: woensdag 28 april verwachten wij alle leerlingen gewoon op school! Er stond een

regelluwe dag gepland. In infobrief 13 (februari 2021) hebben wij gecommuniceerd dat wij

deze regelluwe dag zouden schrappen i.v.m. de thuiswerk periode.

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Fynn (1B) en Lieke (1B) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie

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

BABYNIEUWS

Noa (2B) is grote zus geworden van broertje Xavi !! Familie Schamp gefeliciteerd en heel veel

geluk gewenst met de kleine man! Lekker genieten met zijn vijfjes.
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JARIGEN

APRIL

26 Juf Monique

28 Tess Groep 1A

30 Juf Rianne Groep 3

MEI

1 Floris Groep 3

2 Mees Groep 8

2 Saar Groep 3

4 Luca Groep 2B

4 Djullian Groep 2B

8 Eefje Groep 8

9 Niels Groep 7

10 Mika Groep 1B

10 Fynn Groep 4

10 Juf Daniëlle

11 Jasmijn Groep 6

13 Esmee Groep 6

14 VB Groep 5

15 Jasper Groep 6

16 Else Groep 2A

17 Liva Groep 1A

20 Elina Groep 1A

21 Annelinde Groep 6

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

OR

De ouderraad is op zoek naar versterking! Lijkt het je leuk om samen met andere

enthousiaste ouders activiteiten te organiseren gedurende het schooljaar zoals Sinterklaas,

kerst, Carnaval, Pasen en de feestweek? Geef je op bij de OR → ordeborgwal@delinge.nl

MR REMINDER VERKIEZINGEN, REMINDER

Beste ouders,

DIT IS EEN REMINDER!

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
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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

MEESTER THIJS IS WEER TERUG

Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat meester Thijs en zijn gezin allemaal weer thuis zijn.

Zij kunnen nu eindelijk met z’n vieren genieten. Meester Thijs zal maandag 26 april weer

starten in groep 7.

DALTON SAMENWERKING

SAMENWERKING
"The school functions as a social community"

Een daltonschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur
op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Een daltonschool is ook een
leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met
leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij
elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het
leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te
luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale
vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen
inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen
en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch
burgerschap. Een daltonschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Een van de pijlers van het Daltononderwijs is “samenwerking”. Om dit op een goede manier te

kunnen doen, hebben wij hiervoor op onze school verschillende werkplekken ingericht.

In de grote hal, centraal in de ruimte, staan de samenwerkingstafels. Kinderen die opdrachten

uit moeten voeren waarbij samenwerking en overleg verplicht is, kunnen van deze tafels

gebruik maken. Vaak worden deze tafels ook gebruikt tijdens het werken met de keuzekast.

Ook de hal in de Buitenklas wordt gebruikt om samenwerkingsopdrachten uit te voeren.
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In de nissen van de groepen 6 t/m 8 staan tafelgroepjes. Dit zijn zelfstandige werkplekken.

Kinderen die aan deze tafels gaan zitten, mogen niet gestoord worden door andere kinderen.

Kinderen mogen hier zachtjes overleggen.

De trap in de hal wordt gebruikt voor het spelen van automatisering spelletjes en dient als

tribune bij de vieringen, die ook met de hele school samen worden gedaan.

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

Onlangs is met een enquête onder ouders en met het team de pilot ‘Klasbord’ geëvalueerd.

De uitkomsten van de enquête vindt u als bijlage bij deze infobrief. We wilen alle ouders die

gereageerd hebben hartelijk bedanken, we zijn heel blij met de grote respons.

Naar aanleiding van de enquête en de evaluatie in het team hebben we de volgende afspraken

gemaakt:

● We zullen Klasbord op dezelfde manier blijven inzetten, dat wil zeggen:

○ Klasbord is een afgesloten, veilige omgeving. Foto’s die hier geplaatst worden,

mogen niet elders op het internet gebruikt worden.

○ In groepen waar alle ouders toestemming hebben gegeven zullen we met foto’s

en korte stukjes verslag doen van groepsactiviteien en belangrijke

gebeurtenissen.

○ Mededelingen over komende activiteiten, bijzonderheden en beleid zullen we

altijd communiceren met de groepsapp van de ouders en/of de mail. Hierin

komen geen foto’s en verslagen na afloop van gebeurtenissen.

○ Op de website van school en Facebook komen alleen foto’s en verslagen van

leerlingen waarvoor door ouders / verzorgers toestemming is verleend voor

publicatie.

○ Aan het begin van ieder schooljaar zullen we een formulier meegeven aan de

leerlingen om toestemming te vragen voor het gebruik van Klasbord en het

plaatsen van foto’s op Facebook of op de website van school.

○ Voor overige incidentele momenten, zoals samenwerking met een organisatie

die foto’s wil publiceren, zullen we apart toestemming vragen.

● Voor het huidige schooljaar betekent dit dat we pilot verlengen. Aangezien ouders

bij aanvang van de pilot toestemming hebben gegeven voor de duur van de pilot, is er

de mogelijkheid de toestemming alsnog in te trekken. U kunt dit doen tot uiterlijk 30

april. Zonder tegenbericht zullen we doorgaan met Klasbord in de groepen waar het

nu actief is.

VERSPREIDE OPHAALTIJDEN

Sinds de heropening van de scholen in februari 2021 werken bij met gespreide breng- en

haaltijden. De leerlingen met achternamen beginnend met een A t/m M zijn uit tussen 14.45

uur en 15.00 uur. Gedurende deze tijd zullen wij de leerlingen in groepjes laten vertrekken.

Diverse leerlingen geven aan dat zij echt om 14.45 uur weg moeten. In onze ogen kan dat niet,

zij zouden zonder corona immers school hebben tot 15.15 uur. Wij hebben dit besproken met

de leerlingen. Wellicht zinvol om dit thuis ook nog eens met de leerlingen door te nemen.

SCHOOLREISJE

Aankomende dinsdag 18 mei staat het schoolreisje gepland. Gezien de omstandigheden met

Corona, de bubbels en de lockdown verplaatsen we het schoolreisje naar: dinsdag 13 juli

2021. Hopelijk zijn dan alle maatregelen wat versoepeld en kunnen we in de feestweek op

schoolreisje. Dinsdag 18 mei verwachten we de kinderen op de normale tijden op de Borgwal.

Waar we heen gaan blijft nog even een verrassing!
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KONINGSSPELEN VRIJDAG 23 APRIL 2021

Morgen staan de Koningsspelen op het programma. Het ziet er naar uit dat het een hele mooie

dag gaat worden. Wij willen nogmaals onze dank uitspreken naar al onze partners die er samen

met ons alles aan doen om er een mooie dag voor alle Borgwallers van te maken!

De Borgwal Koningsspelen worden mede mogelijk gemaakt door:

SportBSO, Stal Reijnen, De Piejassen, Dansatelier Over De Linge,
Rugby Club Betuwe, Zijdewinde, Sportclub Bemmel, Frans Knorth Makelaardij,

Gigapret, In de stemming en Sportclub Bemmel!

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!!

ACTIVITEITEN TIJDENS KONINGSDAG IN BEMMEL

Dinsdag 27 april is het Koningsdag! Door corona wordt er minder georganiseerd als

voorgaande jaren. Om dat gat wat op te vangen hebben een aantal verenigingen in Lingewaard

de handen in één geslagen. Rugby, Hockey, Sport BSO, Dans, Basketbal en Turnen organiseren

bij MHC Bemmel 800 (Hockey velden bij Ressen) tussen 13.30-15.30 een sportmiddag. Deze is

‘gratis’ voor de basisschoolleerlingen te bedoeken. Wel wordt er gevraagd om in te schrijven

zodat we weten hoeveel kinderen er ongeveer komen die dag.

Link naar de poster en inschrijven:

https://www.lingewaardinbeweging.nl/agenda/8834/koningssportdag-bemmel?cityblock=bemm

el

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 20 mei 2021.

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

https://www.lingewaardinbeweging.nl/agenda/8834/koningssportdag-bemmel?cityblock=bemmel
https://www.lingewaardinbeweging.nl/agenda/8834/koningssportdag-bemmel?cityblock=bemmel

