
Infobrief nummer 20, 2020-2021
AGENDA…

Ma. 07-06-2021

Groep 8 op kamp!

Di. 08-06-2021

Groep 8 op kamp!

Potje

Wo. 09-06-2021

Groep 8 op kamp!

Juf Wendy 1-2B

Do. 10-06-2021

Groep 8 vrij!

Meester Thijs

groep 7

Juf Ria 1-2A

Vr. 11-06-2021

Meester Stijn

groep 7

Ma. 14-06-2021

MR vergadering,

20.00 uur

Di. 15-06-2021

Potje

Wo. 16-06-2021

OR vergadering,

20.00 uur

Do. 17-06-2021

Nieuwe infobrief

komt uit

Meester Stijn

groep 7

Vr. 18-06-2021

Studiedag,

leerlingen vrij!

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Schoolfruitproject stopt;

● Subsidiegelden;

● Even voorstellen: juf Annemieke;

● Lingewaard doet;

● Schoolreisje;

● Cito E-toetsen en Cito eindtoets groep 8;

● MR verkiezing, reminder!

SCHOOLFRUIT PROJECT STOPT

Vanaf november 2020 hebben wij wij meegedaan met het schoolfruitproject. De leerlingen

kregen 3 dagen in de week schoolfruit aangeboden vanuit school. Deze week was de laatste

week van het schoolfruit. Vanaf volgende week nemen alle leerlingen weer zelf een

tussendoortje mee op woensdag, donderdag en vrijdag. Wij willen jullie vragen om wel de

groente en fruitdagen aan te houden. Alvast bedankt!

JARIGEN

JUNI

6 Vera Groep 3

12 Lauren Groep 1A

12 Roan Groep 5

13 Jurre Groep 5

14 Jente Groep 4

15 Nele Groep 2A

15 Isabel Groep 5

17 Fenna Groep 3

18 Pepijn Groep 1A

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

Wij willen Janna (groep 1A) en Valèrie (groep 3) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij

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

MR REMINDER!

Er zijn al best wat stemmen uitgebracht voor de MR verkiezing. We hopen natuurlijk dat

zoveel mogelijk ouders hun voorkeur voor het nieuwe MR lid aangeven. We nodigen daarom

iedereen die nog niet gestemd heeft, uit om dit alsnog te doen!

U kunt nog stemmen tot en met maandag 7 juni!

DALTON

In de vorige infobrief vertelde ik dat ik de leerlingenraad vergadering had bijgewoond. Ik

beschreef de punten die besproken zijn.

Soms worden er punten meegenomen naar de leerlingenraad die ook in de groep of op een

andere manier opgelost kunnen worden.

De vergaderingen zouden dus nog wel wat effectiever kunnen.

Daarom heb ik in overleg met Christine een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom kan

tijdens de klassenvergadering worden doorlopen, zodat er in de leerlingenraad vergadering

punten worden besproken die daar ook echt thuis horen.
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Vormgeving: meester Stijn

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?

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 mei hebben we € 8,45 gespaard. Dit bedrag komt

ten goede aan Pascaline. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!

SUBSIDIEGELDEN

Vanaf deze week tot de zomervakantie hebben wij Annemieke Keersmaekers kunnen

aanstellen. Juf Annemieke kennen wij nog van haar stage vorig jaar in groep 7. Inmiddels is zij

klaar met de ALPO en komt zij vanaf 14 juni elke dag bij ons werken. Deze week is juf

Annemieke al gestart op maandag en dinsdag, dat zal volgende week ook zo zijn. Juf

Annemieke zal in alle groepen vervangen zodat de leerkrachten zelf de leestoetsen (AVI en

DMT) kunnen afnemen bij de leerlingen. De andere dagen zal juf Annemieke in groep 6

ondersteunen. Zij stelt zich hieronder aan jullie voor. Welkom juf Annemieke!
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EVEN VOORSTELLEN: JUF ANNEMIEKE

Graag stel ik mij even aan jullie voor!

Ik ben Annemieke, ik kom uit en woon in Nijmegen en ik heb de afgelopen

vier jaar de Academische Pabo gestudeerd aan de Radboud Universiteit.

Vorig jaar heb ik vanuit mijn studie al met heel veel plezier stage gelopen op

De Borgwal, dus het is voor mij bekend terrein hier! Wat is het leuk om weer

terug te zijn! Nu niet als stagiaire, maar ik zal tot het eind van het

schooljaar iedere maandag en dinsdag op school zijn om het team van De

Borgwal te ondersteunen bij allerlei taken, bijvoorbeeld het opvangen van de

groep zodat de eigen leerkracht de DMT of AVI-toetsen bij de kinderen af

kan nemen.

Ik kijk er erg naar uit om op De Borgwal aan de slag te gaan!

Groeten, Annemieke

LINGEWAARD DOET

Alle huishoudens in Bemmel, Angeren, Gendt, Haalderen en Ressen hebben vorige week een

bon t.w.v. 10 euro in bus gehad. Deze kan je doneren aan burgerinitiatieven in deze kernen. De

Borgwal heeft ook een initiatief ingediend: het opknappen van het speelplein. Wij vinden het

fantastisch dat wij nu al 100% van onze aanvraag hebben gekregen: DANK JULLIE WEL! Alles

is in gang gezet, de eerste spullen zullen volgende week arriveren en worden opgehangen door

meester Vincent en meester Sam.

In overleg met de gemeente zijn wij nog een initiatief gestart. Dit initiatief komt zo snel

mogelijk online. Hebben jullie nog bonnen, bewaar ze nog even of geef ze af bij school. Alvast

bedankt!

GROEP 1/2 MATERIALEN SCHOONMAKEN

Voor het schoonmaken van de materialen kiezen we ervoor om alle kinderen een pakket met

materialen mee te geven om thuis schoon te maken.

Op woensdag 30 juni krijgen de kinderen van groep 1 een pakket, voorzien van naam, mee. Dit

staat buiten op een bank voor u klaar.

Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen van groep 2 een pakket mee. Dit staat ook buiten klaar.

Als uw kind die dag naar de BSO gaat dan kunt u met ons een ander moment afspreken.

We zien de materialen graag na het weekend weer terug. Alvast bedankt voor uw hulp!

CITO E-TOETSEN

Zoals u inmiddels weet werken we op De Borgwal met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor

het basisonderwijs. Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo

krijgen we inzicht in de resultaten op leerling-, groeps- en schoolniveau en daar kunnen we ons

onderwijs op afstemmen.

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst? En ook wat zijn de nieuwe doelen die we

willen behalen met de kinderen?
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Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen

mogelijk voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke

onderwijsbehoeften.

Wij hebben er als school voor gekozen om de M-toetsen van Cito niet af te nemen, deze vielen

direct na de periode dat de leerlingen weer naar school gingen na de 2e lockdown. Wij hebben

er toen voor gekozen om in te zetten op het welzijn van de leerlingen en om weer onderwijs te

geven.

Deze week zijn de groepen 3 t/m 7 gestart met de E-toetsen van Cito. Spelling,

rekenen-wiskunde en begrijpend lezen wordt afgenomen. Ook zullen in alle klassen de

leestoetsen (DMT, woorden lezen en AVI, teksten lezen) worden afgenomen.

Wij willen onze leerlingen breed vormen en besteden ook volop aandacht aan andere vakken

zoals sport en spel, muziek, ontdekkend en onderzoekend leren. Deze onderdelen worden niet

getoetst, maar worden wel vermeld op het rapport.

SCHOOLREISJE

In infobrief nummer 18 is er informatie uitgegaan over het schoolreisje van dit schooljaar.

Het schoolreisje is verplaatst naar dinsdag 13 juli 2021 voor de groepen 1 t/m 8. Gezien de

maatregelen en heropening van binnen locaties ziet het er naar uit dat we het door kunnen

laten gaan, mits de versoepelingen doorgaan! De bussen zullen om 9:00 uur vertrekken vanaf

De Borgwal. De groepen 1 t/m 5 zullen om 15:00 uur weer terug zijn op De Borgwal en de

groepen 6 t/m 8 om 16:15 uur.

Verdere informatie zal staan in de infobrief van de feestweek!
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CITO EINDTOETS GROEP 8, DE UITSLAG

Half april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets

van het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij

hierover de uitslag gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534,5. De leerlingen van

De Borgwal hebben het wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep was 539,4! Ruim

boven het landelijk gemiddelde. Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie!

ONTWERP JE EIGEN DWEILDAG-VLAG!

Beste kinderen,

Zelf een vlag ontwerpen die dan ook op het kinderplein van de Bemmelse Dweildag komt te

hangen. Hoe gaaf zou dat zijn!

De Bemmelse Dweildag wordt ieder jaar op de 2
e

zondag van juni gehouden. Heel veel

dweilorkesten uit binnen-en buitenland met de leukste muziek komen dan naar Bemmel toe

en kleuren het dorp vol met de mooiste klanken.

Ook dit jaar kan dat helaas in juni niet doorgaan ivm Corona, maar misschien wel in november.

Dan wordt er als het mogelijk is, een wintereditie gehouden.

Het bestuur van de Dweildag roept alle kinderen uit de gemeente Lingewaard op om een

Dweilvlag te ontwerpen. Of je dat nu op papier doet, of de vlag met stof, hout of een ander

materiaal maakt, dat maakt niet uit.

Mail je naam, adres, leeftijd en een foto van je vlag uiterlijk 12 juni naar

jeugdzaken@bemmelsedweildag.nl én hang de vlag op zondag 13 juni uit

of zet hem in de tuin/hang hem achter het raam.

Wie heeft de leukste vlag gemaakt? De winnaar ontvangt een echte vlag met zijn/haar eigen

ontwerp!

Iedere kleine kunstenaar krijgt daarnaast een ijsbonnetje van cafetaria Moos. De organisatie

gaat op zondag 13 juni alle deelnemers langs om het ijsbonnetje af te geven en de vlaggen te

beoordelen. doe je mee?

Veel muzikale groeten van de organisatie van de Bemmelse Dweildag

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 17 juni 2021.
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