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AGENDA…
Ma. 24-05-2021

Tweede

Pinksterdag,

iedereen vrij

Di. 25-05-2021

Regelluwe dag,

leerlingen vrij!

Wo. 26-05-2021

Potje

Do. 27-05-2021

Meester Stijn in

groep 7

Vr. 28-05-2021

Meester Stijn in

groep 7

Ma. 31-05-2021

Schoolfotograaf

Start Cito-toetsen

groep 3 t/m 7?

Di. 01-06-2021

Potje

Wo. 02-06-2021 Do. 03-06-2021

Nieuwe infobrief

komt uit

meester Stijn in

groep 7

Vr. 04-06-2021

Meester Stijn in

groep 7

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Wijzing in breng- en haaltijden;

● MR;

● Leerlingenraad;

● Schoolfotograaf;

● 4.0-daagse De Borgwal;

● Subsidiegelden;

● Wijkplatform;

● DoeKoe actie Coop;

● Lingewaard doet!

JARIGEN

MEI

23 Celine Groep 6

24 Rosalie Groep 5

25 Isabel Groep 3

28 Lars Groep 8

29 Nick Groep 6

JUNI

1 Joep Groep 7

2 Sophie Groep 5

4 Juf Wendy Groep 1/2B

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

4.0-DAAGSE DE BORGWAL

Afgelopen maandag hebben jullie een brief ontvangen over de 4.0-daagse van De Borgwal.

Hiervoor kan je je nog opgeven tot en met zaterdag 22 mei 2021. ordeborgwal@delinge.nl
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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. In de maand april hebben wij € 26,45 opgehaald. Dit bedrag

komt geheel ten goede aan Plan Nederland. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET

POTJE MAG!

VERSOEPELING GESPREIDE BRENG- EN HAALTIJDEN

Nu de cijfers er gunstiger uit zien, hebben wij ervoor gekozen om ook enige versoepeling door

te voeren in de gespreide breng- en haaltijden. Verder blijven alle ingangen en uitgangen

gelijk en komen alle leerlingen naar binnen zodra ze op het plein zijn, er wordt nog niet buiten

gespeeld voor en na schooltijd.

Wat verandert er:

● Alle leerlingen worden vanaf woensdag 26 mei verwacht tussen 08.15 uur en 08.30 uur.

● Wij laten de leerlingen in de middag vertrekken tussen 15.05 uur en 15.15 uur.  De

leerlingen die worden opgehaald zullen ook tussen deze tijden naar buiten komen.

Wij zouden het heel fijn vinden wanneer er buiten rekening met elkaar gehouden wordt.

Rondom de vijver zijn de paden niet breed, geef elkaar de ruimte met passeren, ga lopend

verder met de fiets zodra je bij de paden bent rondom de school. Alvast bedankt!

MR

Vacature

Ouderlid van de Medezeggenschapsraad Mark Berndsen neemt na dit schooljaar - na drie jaar

zitting te hebben gehad - afscheid van de MR. Kandidaten voor zijn zetel konden zich tot en

met maandag 17 mei aanmelden. Er zijn twee ouders bereid om Mark’s plaats in te nemen. De

kandidaten voor het ouderlidmaatschap van de MR van De Borgwal zijn Klaas Jan Schuurs

(vader van Hanna Lisa uit groep 1/2a, Femke uit groep 3, Thomas uit groep 5 en Thijs uit

groep 6) en Susan Brouwers (moeder van Dino uit groep 5 en Kyra uit groep 1/2a).

Volgende week vinden de verkiezingen plaats om te bepalen of Susan of Klaas Jan de MR komt

versterken. Alle ouders krijgen daartoe komende woensdag 26 mei - via hun oudste kind - een

aparte brief met de motivatie van de kandidaten en het stemstrookje mee. Het ingevulde

stemstrookje kan anoniem in de stembussen die op school staan worden gedeponeerd. Één

stembus staat op het pleintje bij de buitenklas en één stembus in de centrale hal van het

hoofdgebouw. Stemmen kan tot en met maandag 7 juni. De officiële uitslag wordt op

donderdag 10 juni aan alle ouders bekend gemaakt.

MR academie

Vanaf deze maand is de MR van de Borgwal lid van de MR academie, een vanuit de

Rijksoverheid gesteund initiatief om medezeggenschap te versterken. Dit online platform

ondersteunt medezeggenschapsraden in het primair en en voortgezet onderwijs. Behalve

online medezeggenschapstrainingen, biedt de MR academie informatie, handige documenten

en is er een helpdesk voor vragen en advies waar MR-leden gebruik van kunnen maken.
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Vergaderdata

Dit schooljaar vergadert de MR nog op maandag 14 juni. Geïnteresseerden mogen het

MR-overleg bijwonen van 20.15-20.45 uur. Graag vernemen wij vooraf via

mrdeborgwal@delinge.nl aanmeldingen voor het bijwonen van een MR-overleg.

Na de zomervakantie wordt het vergaderschema voor het nieuwe schooljaar in samenhang met

de jaarkalender vastgesteld. Zodra de overlegdata bekend zijn, worden deze in de Infobrief

bekend gemaakt. Tevens wordt het vergaderschema geplaatst op de website.

Dit is het laatste schooljaar dat De Borgwal aan het project van de Regelluwe dagen

deelneemt. De MR wil graag van u als ouder weten hoe u dit project heeft ervaren.

De komende weken kunt u via een vragenlijst input leveren. Hierover wordt u op de hoogte

gehouden.

AFSCHEID VAN EEN LEERLING

Voor de meivakantie heeft Niels afscheid genomen van groep 7. Niels is na de meivakantie

gestart op een school in Nijmegen. Wij wensen hem daar heel veel plezier!

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?

DALTON

Vrijdag voor de vakantie mocht ik (juf Anne) in mijn rol als Daltoncoördinator een

leerlingenraad vergadering bijwonen. Erg leuk om te zien hoe dit gaat en hoe kinderen

meedenken over zaken die op school aan de orde zijn.

Foto: In het lokaal van groep 1-2a kunnen alle leden op 1,5 meter afstand van elkaar zitten.
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De volgende punten zijn besproken;

Groep Gesprekspunt Actie

Alle De spellen uit de keuzekast zijn weer compleet. Incomplete spellen zijn weg.

Alle Het lint buiten kan wellicht anders worden opgelost. Nu wordt er toch door
diverse groepen aan gehangen waardoor het kapot gaat. @Vincent: ideeën?

Vincent

Alle Tijdens de TSO wordt er niet met het materiaal van meester Sam gespeeld. De
TSO heeft van Christine 2 netten met ballen gehad, hier staat groot TSO op.
Deze ballen zijn voor tijdens de TSO.

TSO

Overblijf

leerlingen

8 Groep 8 gaat vanaf 17 mei met 3 leerlingen de fietsenstallingdienst doen.
Leerlingen moeten echt worden geholpen met het parkeren van de fietsen. Dit
kan strakker waardoor er meer ruimte overblijft. Groep 8 moet de hesjes goed
aandoen, zo zijn zij echt zichtbaar.

Groep 8

6 Vincent --> graag kijken naar het net OP de voetbalkooi, kan strakker volgens
groep 6.

Vincent

6 TSO moet beter op de tijden letten. Nu wacht groep 6 regelmatig voordat groep
3 en 4 naar binnen zijn. Graag allemaal in de groepen bespreken. Naar binnen
is ook snel verzamelen zodat de andere groepen naar buiten kunnen.

TSO

Leerkrachten

Alle Er komen GEEN karren voor groep 5 t/m 8. Wederom een vraag. Hier is geen
budget voor, er zijn andere materialen waar zij mee kunnen spelen.

Alle De TSO moet meer verantwoordelijkheid pakken voor het oplossen van de
dingetjes die ontstaan tijdens de TSO. Nu wordt er steeds gewacht op de juf of
meester om dingen op te lossen. Dit is niet de bedoeling. De TSO mag strenger
zijn.

TSO

6 De tijden van de begeleiding van Daniëlle vallen voor groep 6 onder DoeTijd,
graag oppakken.

Juf Britta

Juf Danielle

4 De paal bij de glijbaan moet geschilderd worden --> gaat in de zomer
gebeuren.

4 Groep 4 wil een overkapping zodat de fietsen niet nat worden die gestald
worden bij de zandbak. Er komt geen overkapping, misschien de fietsen elders
plaatsen waar wel een overkapping is.

Er komt geen

overkapping,

misschien de

fietsen elders

plaatsen waar

wel een

overkapping is.

5 De lampen in groep 5 doen het niet allemaal. LET OP: Wanneer dit wordt
geconstateerd direct met Vincent contact opnemen om dit op te lossen. Niet
wachten tot de leerlingenraad.

Vincent

5 Juf Demi en juf Rie weten niet waar de 'oortjes' zijn voor als deze op zijn in de
klas. Groep 5 heeft 10 reserve oortjes gekregen. Deze liggen gewoon boven op
kantoor.

Groep 5
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Alle Niet voor alle leerlingen is het helemaal helder wanneer zij naar meester Sam
gaan. Wellicht een idee om dit in alle klassen duidelijk op te hangen. Het
rooster op maandag, donderdag en vrijdag staat zo goed als vast. Op
woensdag kan het verschillen. Bij slecht weer geeft meester Sam tekenles.

Team

VACATURE DE OPEN ACADEMIE

Op onze school is de Open Academie onze partner voor het adviseren en

organiseren van cultuuronderwijs. Als school maken we graag gebruik van een

rijk aanbod van verschillende culturele activiteiten voor onze leerlingen. We

willen u als ouder dan ook attenderen op de volgende vrijwillige vacature:

https://openacademie.nl/2021/04/20/open-academie-is-op-zoek-naar-een-medewerker/

https://openacademie.nl/2021/04/20/de-open-academie-is-op-zoek-naar-een-bestuurslid/

SUBSIDIEGELDEN

Het Nationaal Onderwijs Programma (NPO) is begin dit jaar aangekondigd. 8,5 miljard euro is

er de komende 2 jaar beschikbaar voor het onderwijs. Hiervoor moeten scholen een

schoolscan uitvoeren en naar aanleiding hiervan een plan opstellen. De acties die in het plan

komen, moeten worden gekozen uit de menukaart die het ministerie van onderwijs heeft

samengesteld. Al met al een hele klus waar wij volop mee bezig zijn. Zodra er meer bekend is,

zullen wij dit met jullie delen.

Van de subsidiegelden die wij in september hebben aangevraagd en hebben ontvangen hebben

wij destijds juf Noortje kunnen aanstellen. Juf Noortje is aan de slag gegaan met leerlingen

uit de groepen 5, 6, 7 en 8 op de gebieden van spelling en lezen. De resultaten hiervan hebben

wij geanalyseerd en deze zijn positief. De groepjes zijn opnieuwe ingedeeld. Juf Noortje is

deze week gestart met (nieuwe) groepjes leerlingen uit groep 3, 4, 5 en 6. Ook de extra

rekenlessen in groep 6 hebben positief uitgepakt. Ouders uit groep 6 zijn hierover al eerder

geïnformeerd. Deze subsidie is door het ministerie verlengd. De ingezette acties zouden dan

doorgang kunnen krijgen in heel 2021. Hiervoor hebben wij in april een aanvraag gedaan.

Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben zullen wij dit communiceren.

WIJKPLATFORM HET HOOGSTE BELANG

Op de Deellaan wordt de laatste tijd weer bijzonder hard gereden. Harder dan toegestaan.

Hierover zijn klachten binnengekomen bij het wijkplatform. De BOA’s hebben al

gecontroleerd, maar wanneer de dienstwagen in de buurt van de Deellaan staat, houdt

iedereen zich keurig aan de snelheid. De komende tijd zal er met onopvallende wagens worden

gecontroleerd op de snelheid. Wij hopen dat het allemaal niet nodig is. Veiligheid voor alles!

Houd je aan de snelheid, parkeer in de parkeervakken en voorkom een boete! Alvast bedankt

voor jullie medewerking.

LINGEWAARD DOET

Deze week wordt er bij iedereen in Bemmel, Haalderen, Ressen, Gendt en Angeren een cheque

bezorgd t.w.v. 10 euro voor een initiatief van Lingewaard doet. Wij hebben als school zijnde

ook een initiatief ingestuurd: het opknappen van het speelplein. Ons initiatief is inmiddels

goedgekeurd en kan ieder moment online komen op de website van www.lingewaarddoet.nl Wij

hopen dat jullie allemaal massaal jullie cheque aan ons willen doneren online. Je mag de cheque

ook afgeven bij school!
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REMINDER! DOEKOE-ACTIE COOP: SPAREN JULLIE MEE VOOR DE BORGWAL?!

Van 19 april t/m 23 mei 2021 kun je weer doekoe sparen voor jouw school! In samenwerking

met Arla Foods en Unilever kan je sparen voor sport- en spelmaterialen voor op het

schoolplein, de gymles of de sportdag.

Bij aankoop van geselecteerde actieproducten ontvang je 2 doekoe-munten. Deze kun je in de

winkel doneren aan één van de deelnemende scholen in de buurt van de winkel. De aangemelde

scholen kunnen de doekoe-munten vanaf week 22 inwisselen voor de sport- en spelmaterialen.

GEMEENTE: KOM (VIRTUEEL) NETWERKEN MET ANDERE OUDERS

Inspiratiewebinar ‘Opvoeden in twee huizen’ voor vaders en moeders

Op woensdag 26 mei 2021, aanvang 20:00 uur, zijn alle vaders en moeders uit

Lingewaard van harte welkom de webinar “Opvoeden in twee huizen” bij te wonen.

(Niet) loslaten

Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om goed in gesprek te blijven over de

opvoeding van het kind. Je neemt afscheid van elkaar als partner en laat elkaar daarin los. Je

laat elkaar echter niet los als co-ouders van jullie kind! Je blijft in de meeste gevallen samen

verantwoordelijk voor je kind(eren). Hoe doe je dat eigenlijk, goed contact blijven houden

over opvoeden als je gescheiden bent?

Wat heb jij nodig

Hoe pakken andere ouders dat aan? Waar kun je op letten als je zo goed mogelijk op één lijn

wilt blijven? Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig?

Daarover gaat deze Webinar: hoe zorg je dat de opvoeding van het kind onderwerp van

gesprek blijft tussen jullie?

De gemeente Lingewaard vindt het belangrijk om jullie (en daarmee jullie kinderen) in een

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

Praktische informatie: Het webinar is op woensdag 26 mei aanvang 20:00, duur ± 60 min. Wil

je meer weten of deelnemen, meld je dan aan via

https://stichting-the-family-factory.webinargeek.com/opvoeden-in-twee-huizen-gemeente-lin

gewaard

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!!
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SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 31 mei is het weer zover dan komt de schoolfotograaf naar De Borgwal. Individuele

foto's en klassenfoto's worden dan gemaakt. Broertjes/zusjes foto's van kinderen op school

worden onder schooltijd gemaakt.

Er is dit jaar ook weer gelegenheid voor broertjes/zusjes foto's van buiten school. Wil je

hier gebruik van maken mail dit dan uiterlijk 26 mei naar ordeborgwal@delinge.nl in deze mail

graag;

- naam oudste kind van school.

- welke klas.

- leeftijd jongste kindje.

Gezien de corona maatregelen zullen wij een schema maken. Meld je jouw kinderen niet

uiterlijk 26-5 aan, dan is er helaas geen ruimte meer om in te schrijven of op de dag zelf aan

te sluiten. Uiterlijk 28-5 ontvang je dan het schema met de daarbij geldende regels.

De kinderen mogen indien gewenst iets meenemen waarmee ze zich comfortabel voelen en mee

op de foto willen.

Groetjes de OR

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 3 juni 2021.
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