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Ma. 20-09-2021

Startgesprekken

Di. 21-09-2021

Potje

Startgesprekken

Wo. 22-09-2021

Startgesprekken

Do. 23-09-2021

Startgesprekken

Vr. 24-09-2021

Ma. 27-09-2021 Di. 28-09-2021

Potje

Wo. 29-09-2021 Do. 30-09-2021

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 01-10-2021

Leerlingenraadver

gadering

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Schooldammen;

● Verkiezingen leerlingenraad;

● MR samenstelling en vergaderdata;

● Swingend het jaar in.

VERSOEPELINGEN

Afgelopen dinsdag zijn er tijdens de persconferentie een hoop versoepelingen aangekondigd.

Super fijn dat Nederland steeds meer teruggaat naar ‘het oude normaal’. Wat deze

versoepelingen precies inhouden voor het basisonderwijs rondom het weer toelaten van

ouders in de school, is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra wij hier meer over weten zullen

wij dit uiteraard communiceren.

De leerlingen die thuis in quarantaine zijn vanwege een besmetting of in afwachting van een

test, kunnen via de link in Classroom de lessen vanuit huis volgen. Zoals we ook eerder

communiceerden: dit geldt niet voor leerlingen die zelf ziek thuis zijn.

JARIGEN

SEPTEMBER

17 Feline Groep 7

17 Renesmee Groep 2A

19 Thomas Groep 6

23 Jolie Groep 3

25 Tess Groep 2B

28 Brent Groep 8

29 Aivey Groep 8

30 Maud Groep 5

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!

GEFELICITEERD!
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SCHOOLDAMKAMPIOENSCHAP GROEPEN 5 T/M 8

Ook dit jaar organiseert Damvereniging VBI het schooldamkampioenschap van de gemeente

Lingewaard. Leerlingen kunnen in viertallen of individueel op de volgende data aan het

kampioenschap deelnemen:

Woensdagmiddag 10 november 2021 voorronden viertallen

Woensdagmiddag 17 november 2021 finale viertallen

Woensdagmiddag 24 november 2021 persoonlijk schooldamkampioenschap

Het toernooi begint om 13:30 uur en wordt in Het Koelhuis georganiseerd. Om 13:00 uur

vertrekken de leerlingen vanaf De Borgwal naar Het Koelhuis in Huissen. Het schooldammen is

uiterlijk om 16:30 uur afgelopen. Omdat de leerlingen al om 13:00 uur op school moeten

verzamelen zijn zij om 12:00 uur uit. Wanneer uw kind in groep 5 zit en geen toestemming

heeft om alleen naar huis te fietsen, dient u uw kind zelf bij De Bongerd op te halen. Wanneer

dit niet mogelijk is, fietst uw kind om 12.15 uur met de leerkracht terug naar De Borgwal.

Leerlingen die in viertallen aan het kampioenschap willen deelnemen kunnen, via de mail of

briefje met handtekening van ouders, bij de groepsleerkracht worden opgegeven. De

leerkracht maakt de groepjes. Omdat er twee poules zijn, één van groep 5/6 en één van groep

7/8, kunnen leerlingen uit verschillende klassen bij elkaar in de damgroep worden geplaatst.

Ouders dienen zelf voor vervoer te zorgen. Mocht u kunnen rijden dan zou het fijn zijn als dit

bij de aanmelding van uw kind aan de groepsleerkracht wordt doorgegeven.

Leerlingen kunnen tot en met woensdag 27 oktober bij de groepsleerkracht worden

opgegeven.

Deelnemende leerlingen ontvangen op maandag 1 november een brief met verdere informatie.

MAD SCIENCE

Het is bijna zo ver: De naschoolse wetenschap en

techniek cursus van Mad Science komt naar De

Borgwal

Natuurlijk wilden wij ons eerst even voorstellen.

Daarom hadden wij afgelopen maandag een leuke

en leerzame Science Show! Hierna kunnen de

leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor

onze naschoolse wetenschap en techniek lessen. De

cursus is op dinsdag om 15:30, vanaf 28-9-2021.

De lessen duren een uur.

Dit keer gaan we aan de slag met Extreme

Elementen! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder

andere lessen over warmteomzetting, luchtdruk, eenvoudige machines en mysterieuze

poeders.

Hoe goed ken je eigenlijk je eigen lichaam? Ga maar eens zijwaarts naast een muur staan en

laat je lijf tegen de muur aan leunen met je schouder. Zet je dichtstbijzijnde voet op de
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grond tegen de muur aan, probeer dan je andere been op te tillen. Voel je de balans in je

houding? Je hebt zojuist een proef gedaan met je eigen zwaartepunt!

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website

inschrijven.mad-science.nl en klik op naschoolse cursus. Inschrijven kan tot 21-9-2021.

VOL=VOL

DALTON

Aankomende week gaan we in de groepen 4 t/m 8 druk bezig met de verkiezingen voor de

leerlingenraad van dit schooljaar.

Wat is belangrijk en welke kwaliteiten moet je bezitten om in de leerlingenraad te komen? Dit

zijn onderwerpen waar de kandidaten (leerlingen geven zichzelf op) over na gaan denken. Zij

vullen thuis een formulier in. De leerlingen presenteren zichzelf aan de hand van dit formulier

in de eigen groep en vervolgens wordt er gestemd op 2 geschikte kandidaten.

Hier zie je 2 leerlingen die zichzelf presenteren voor de groep.

Waarom hebben wij een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit

om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We

willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. Door het oprichten van een

leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en

meedenken over schoolse zaken. Zo ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is,

dit alles om de kwaliteit van De Borgwal te bevorderen. Wanneer de leerlingenraad heeft

vergaderd zullen de notulen in de infobrief verschijnen. In infobrief 3 zal staan welke

leerlingen in de leerlingenraad zijn vertegenwoordigd.
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MR SAMENSTELLING EN VERGADERSCHEMA

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten erop en ook de Medezeggenschapsraad

(MR) van De Borgwal komt binnenkort weer bij elkaar. Maandag 27 september vergadert de

MR voor de eerste keer dit schooljaar in de nieuwe bezetting.

De MR bestaat dit jaar uit ouders Youri Schamp (vader van Zoë uit groep 1 en Noa uit groep

3), Klaas-Jan Schuurs (vader van Hanna Lisa uit groep 2a, Femke uit groep 4, Thomas uit

groep 6 en Thijs uit groep 7) en Dana Flohr (moeder van Ise Meijer uit groep 8) alsmede

leerkrachten Anne Willemsen-Ririhena (groep 4), Karen Hendriks (groep 6) en Thijs Rasing

(groep 7).

Dit schooljaar vergadert de Medezeggenschapsraad in totaal zes keer, te weten op 27

september, 22 november, 17 januari, 15 maart, 16 mei en 11 juli. De vergaderingen starten om

19.30 uur en vinden plaats op school.

Heb je vragen over of voor de MR of ben je geïnteresseerd in waar de MR zich mee bezig

houdt? Neem gerust contact op. Mailen kan naar het algemene e-mailadres

mrdeborgwal@delinge.nl, maar je mag ook één van ons aanspreken op het schoolplein.

Geïnteresseerde ouders die de aanstaande vergadering als toehoorder wensen bij te wonen,

kunnen zich aanmelden via mrdeborgwal@delinge.nl

KLASSENOUDERS

Alle groepen zijn weer voorzien van klassenouders, super fijn! Mocht er nog een gegadigde

zijn voor groep 1-2A, meld dit even bij de leerkracht!!

Groep 1/2A Louanne, moeder van Indy

Vacature

Groep 1/2B Wouter, vader van Marthe

Groep 3 Ingrid, moeder van Wout

Groep 4 Loes-Sophie, moeder van Daan en Roos

Chris, moeder van Rowin

Groep 5 Claudia, moeder van Keano

Groep 6 Lydia, moeder van Annefleur

Annemarie, moeder van Rosalie

Groep 7 Bianca, moeder van Feline

Linda, moeder van Maartje

Groep 8 Loes-Sophie, moeder van Joep

Dana, moeder van Ise

Demis, vader van Joep
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BIEBOUDERS

De groepen die graag boeken van de bieb lenen zijn ook bijna weer voorzien van biebouders.

Mochten er gegadigden zijn voor de kleutergroepen, meld dit even bij de leerkrachten!! Veel

leesplezier gewenst!

Groep 1/2A Vacature

Groep 1/2B Vacature

Groep 3 Hanneke, moeder van Stella

Groep 4 Fraukje (moeder van Gijs),

Janneke (moeder van Femke),

Emmie, moeder van Saar

Chris, moeder van Rowin

Groep 5 Ellen, moeder van Isa

Jenny, moeder van Jaydey

Peggy, moeder van Finn

Mieke, moeder van Isabel

Groep 6 Henriette, moeder van Hugo

Annemarie, moeder van Rosalie

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM

In de eerste infobrief hebben wij een stuk geplaatst over pestgedrag. Als team blijven wij

uiteraard alert hierop, maar wij zijn daarbij echter ook afhankelijk van uw medewerking. Wij

verzoeken u dan ook bij een vermoeden van pestgedrag, ook als het niet uw kind betreft dat

gepest wordt, een mailtje te sturen naar borgwal@delinge.nl.

Op deze manier kunnen we ook voorkomen dat meldingen vergeten worden. Jammer genoeg

gaat er soms enige tijd overheen voordat ouders erachter komen dat hun kind ergens mee zit.

Dat is helaas niet altijd te voorkomen, maar wellicht dat de volgende tips u kunnen helpen:

· Vraag regelmatig hoe uw kind zich voelt in de klas. Heeft hij/zij het naar de zin?

Met wie speelt hij/zij zoal? Wat vindt hij/zij leuk op school en minder leuk?

· Vraag ook eens naar de sfeer in de klas. Zijn de kinderen meestal aardig tegen

elkaar? Maken ze leuke grapjes? Maken ze minder leuke grapjes? Mag iedereen uit

de klas meespelen?

· Is uw kind meestal aardig tegen andere kinderen? Zijn er grapjes die hij of zij

maakt?

Wij willen dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school. Schroom niet om dingen te

melden, denk vooral niet ‘het lost toch niets op’, want dan weet u zeker dat er niets gebeurt.
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NIEUWE STAGIAIRE GROEP 1-2A

Ik ben vanaf deze week elke woensdag en donderdag te vinden in groep 1/2A

en daarom zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Anne Sengers en ik

ben een student aan de HAN in Nijmegen. Ik ben 22 jaar oud en kom

oorspronkelijk uit Grave maar ik woon nu in Nijmegen. Ik ben derdejaars

pabo studente op de HAN in Nijmegen. Ik vind het leuk om kinderen nieuwe

dingen te leren en ze te zien groeien. Voor vragen of opmerkingen kunt u

altijd even langskomen in groep 1/2A op mijn vaste stagedagen: woensdag en

donderdag.

LINGEWAARD DOET

Vorig schooljaar zijn wij 2 initiatieven gestart met de actie ‘ Lingewaard doet’. Wij zijn super

blij met de enorme donatie van ‘ Wijkplatform ‘t Hoogste belang’, nu is ook ons tweede

initiatief volledig behaald. Dankjulliewel!

SWINGEND HET JAAR IN!

Wij zijn donderdag 9 september ´Swingend het jaar in´ gegaan. De groepen 3 en 4 hebben

een zang- en dans workshop gevolgd, de groepen 5 en 6 hebben een dans ingestudeerd en de

groepen 7 en 8 hebben meegedaan aan een workshop theater. Iedere klas heeft drie kwartier

geoefend met een trainer en aan het eind van de ochtend hebben we heerlijk in de zon onze

talenten aan elkaar gepresenteerd. Een mooie aftrap van een nieuw cultureel schooljaar!

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?

GRATIS BOEKEN VOOR DE BORGWAL

Kinderboekenweek 2021 belooft een feestje te worden! Bruna organiseert dan weer de

succesvolle actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Een fantastische manier om je

schoolbibliotheek gratis uit te breiden met een verse aanwas nieuwe kinderboeken. Zo werkt

het:

● Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever het

bonnetje in op school.

● De school verzamelt al deze kassabonnen.

● De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een

Bruna-winkel.

● De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en

overhandigt een waardebon.

● De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken

uitzoeken in de Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd.

Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! Doe ook mee, samen maken we

van lezen een feestje!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 30 september 2021.
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