
Infobrief nummer 3, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 04-10-2021

Dierendag op De

Borgwal 08.30 -

08.40 uur

Di. 05-10-2021

08.15 uur Borgwal

in Beweging met

meester Sam

Potje

Wo. 06-10-2021

Studiedag, alle

leerlingen vrij!

16.00 uur Sjors

Sportief website

gaat open voor

inschrijving

Do. 07-10-2021

ABC in groep 3

Vr. 08-10-2021

Voorstelling

kinderboekenweek

voor groep 2 t/m 5

ABC in groep 8

Ma. 11-10-2021

08.15 uur Borgwal

in beweging met

Meester Sam

Di. 12-10-2021

Potje

Wo. 13-10-2021 Do. 14-10-2021

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 15-10-2021

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Dierendag;

● Dalton: De leerlingenraad;

● Parro;

● WKRU: ons nieuwe project voor dit schooljaar;

● KinderBoekenWeek;

● Schoolfruit en schoolzuivel;

● NPO;

● Nieuws vanuit de GGD;

● Sjors Sportief en Sjors Creatief;

● MR.

JARIGEN

OKTOBER

6 oktober Iven Groep 8

6 oktober Lize Groep 7

7 oktober Juf Anne Groep 4

8 oktober Ruben Groep 4

8 oktober Pieter Groep 3

8 oktober Annemijn Groep 2A

13 oktober Juf Britta Groep 6

13 oktober Ruben Groep 8

14 oktober Matteo Groep 7

15 oktober Jim Groep 3

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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DIERENDAG OP DE BORGWAL

Maandag 4 oktober is het nationale dierendag. Ook op De Borgwal besteden wij hier aandacht

aan. Op maandag 4 oktober mag iedereen die dat wil tussen 08.15 – 08.40 uur zijn of haar

huisdier laten zien op het schoolplein. Iedereen kan dan elkaars dier bekijken. Alle dieren

moeten om 08.40 uur weer mee naar huis. Op het plein zullen cirkels getekend worden waar je

in kunt gaan staan met je huisdier. Alle kinderen die dit willen, kunnen langs lopen om de

dieren te bekijken. Helaas kunnen er ook dit jaar geen ouders bij aanwezig zijn. Wij hopen op

jullie begrip.

DALTON

De leden van de leerlingenraad van De Borgwal schooljaar 2021-2022 zijn:

Groep 4 Yesse en Vera H

Groep 5 Maite en Abdurrehman

Groep 6 Thijmen en Evi V

Groep 7 Loïs en Thijs

Groep 8 Iven en Melua

De eerste vergadering voor de leerlingenraad staat gepland op vrijdag 1 oktober van

08:30-09:00 uur. Wij wensen de leerlingen van de leerlingenraad veel succes en plezier.

PARRO

In september zijn we gestart met Parro. We zijn ontzettend blij dat we al zo snel (een van

de) ouders van alle leerlingen op deze manier konden bereiken en ook al binnen een week met

Parro de startgesprekken konden plannen. Ook heeft een aantal groepen al met Parro hulp

geregeld, worden de mededelingen goed gelezen en krijgen we positieve reacties op de foto’s

die we delen.

We realiseren ons ook dat het voor een aantal ouders niet helemaal naar wens liep met het

aanmelden en inloggen. Onze oprechte excuses daarvoor. Voor zover we weten zijn nu alle

problemen opgelost. Mocht u toch nog problemen met uw account hebben, dan horen wij dat

graag.

Van vrijwel alle ouders hebben weten we inmiddels ook de privacy-voorkeuren met betrekking

tot het gebruik van beeldmateriaal en het meekijken met ProwiseGo. In het verleden gaf u

dat eenmaal per jaar door, dat is nu ook zo. Na 1 oktober kunnen er geen wijzigingen meer

worden aangebracht. Mocht u dan toch nog wijzigingen willen aanbrengen, dan willen we u

vragen dit te bespreken met Christine.

WKRU

Woensdag 22 september is groep 8 naar de uitreiking geweest van de Radboud Science

Awards op de Universiteit in Nijmegen. Juf Britta, juf Karen, meester Stijn, meester Thijs,

juf Gerda, meester Dean en juf Christine vormen samen met professoren een Radboud

Science Team.
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Radboud Science Teams: Elk jaar werken drie Radboud Science Teams, gevormd uit

toponderzoekers en leraren, aan een project onderzoekend leren voor het basisonderwijs. De

thema's van de projecten zijn gebaseerd op het onderzoek van de winnaars van de Radboud

Science Awards. Samen werken de teams aan activiteiten die de basis vormen voor

onderzoekend leren in de klas. Het lesmateriaal wordt na afloop gepubliceerd in een

boekhoofdstuk (verwijst naar een andere website) en gepresenteerd aan andere leraren op de

Winterschool.

Het onderzoek waar wij dit jaar aan gekoppeld zijn is het onderzoek van dr. Marit Monteiro,

dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt. Hieronder staat een korte beschrijving van hun

onderzoek.

Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike

Derksen en Marleen Reichgelt MA

Kinderen redden? Koloniale systemen hadden

ingrijpende consequenties voor kinderen in

gekoloniseerde gebieden, die tot op de dag van

vandaag doorwerken. Prof. dr. Marit Monteiro, dr. Maaike Derksen en Marleen Reichgelt MA

doorbreken de stilte over de impact van ‘beschavingsoffensieven’ op lokale kinderen in

voormalige Nederlandse koloniën. In instellingen van onderwijs en (her)opvoeding werden

kinderen gescheiden van hun ouders, gemeenschap en cultuur. Zo werden generaties

'verwesterd' en ontstonden diepe breuklijnen in families en gemeenschappen. De effecten van

zulke praktijken zijn nog altijd voelbaar in humanitaire projecten gericht op het 'redden' van

kinderen, zoals transnationale adoptie. Het historisch onderzoek van Monteiro’s team legt

koloniale wortels van dit denken bloot en draagt bij aan maatschappelijke debatten hierover.

In november komt het Radboud Science Team van dit schooljaar om lessen te maken voor

leerlingen op de basisschool rondom dit onderzoek. Wij houden jullie op de hoogte.

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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KBW

De Kinderboekenweek is dit jaar van 6 t/m 17 oktober. Het thema is “Worden wat je wil”.

We zullen tijdens deze periode aandacht schenken aan verschillende beroepen .

Op donderdag 7 oktober openen wij met de kinderen de KBW. De kinderen die het leuk vinden

mogen die dag verkleed op school komen ( wel in het thema beroepen).

Het lijkt ons ook leuk als er ouders zijn die iets over hun beroep willen vertellen in de klas van

hun kind(eren). Geef dit even aan bij de leerkracht.

De groepen 2 t/m 5 hebben op vrijdag 8 oktober een voorstelling van Netty Gebbing.  Dit

vindt plaats in de hal van school.

SCHOOLFRUIT EN SCHOOLZUIVEL

Ook dit jaar is De Borgwal weer ingeloot voor het schoolfruitproject van de Europese Unie.

Wij hebben ons dit jaar ook opgegeven voor het schoolzuivel project en ook hiervoor zijn wij

ingeloot. Beide projecten worden gesponsord door de Europese Unie. Zij willen kinderen

hiermee aanmoedigen gezonder te eten en de verkoop van zuivel te verhogen. In november

gaan beide projecten van start. Zodra er meer informatie is zullen wij deze delen.

NPO

Vanaf dit schooljaar worden de NPO gelden op De Borgwal volop ingezet. Eind vorig schooljaar

zijn jullie als ouders middels de infobrief (Nummer 22 van schooljaar 2020-2021) ingelicht

over onze plannen.

Hieronder nogmaals ons stuk over de inzet van de NPO middelen voor schooljaar 2021-2022.

Wij zullen middels de infobrief elke keer een item toelichten.

Inzet NPO middelen schooljaar 2021-2022:

Als school zijn wij constant in ontwikkeling. Wij blijven kritisch kijken naar wat onze

leerlingen nodig hebben en stemmen ons onderwijs daarop af. Wij hebben voor dit schooljaar

de volgende doelen geformuleerd;

1. Leerlingen gaan meer doelgericht werken, zodat de motivatie en betrokkenheid

wordt vergroot. Het streven moet niet zijn het aftekenen van de taken op de

weektaak, maar het behalen van leerdoelen. Wanneer heb je een doel behaald? We

gaan succescriteria met leerlingen vaststellen. Heb je een doel behaald, dan kan je

deze aftekenen en bekijken we wat het volgende leerdoel wordt.

2. Leerlingen krijgen meer eigenaarschap (Dalton). We gaan werken met zogenaamde

'voortoetsen' zodat voorafgaand aan een lessenserie leerlingen zelf vast kunnen

stellen welke doelen ze al beheersen en welke doelen nog niet. Afhankelijk van de

scores op de voortoetsen bepaalt een leerling (al dan niet samen met de leerkracht)

of instructies en infoefening van de aangeboden leerdoelen van de lessenserie nog

nodig zijn en welke niet. In het laatste geval, zullen andere leerdoelen en

succescriteria worden geformuleerd. Er zit door de leerjaren heen een opbouw van

sturing, naar gedeelde sturing naar zelfsturing. We laten leerlingen niet in één keer

los, maar doen dit stap voor stap. Daarbij blijven wij differentiëren. De ene leerling

kunnen wij in groep 1 al eigenaarschap geven, terwijl we bij een andere leerling tot
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en met groep 8 blijven sturen. Wij kijken goed naar wat een leerling hierbij nodig

heeft.

3. Bewegend leren krijgt volgend schooljaar meer aandacht. De leerkrachten zullen

hier samen met meester Sam aandacht aan gaan besteden.

4. Dit schooljaar zijn wij gestart met TopOntdekkers in groep 1 tot en met groep 8.

TopOntdekkers is nieuw en vervangt TopOndernemers. Na een pilot hebben we

besloten dit door de hele school in te gaan zetten, waardoor de thema’s in de hele

school gelijk lopen en zichtbaar zullen zijn. Binnen

5. TopOntdekkers komt eveneens het onderdeel Onderzoekend Leren aan de orde,

waardoor een verbinding met onze samenwerking met het WKRU plaatsvindt.

Kinderen leren middels TopOntdekkers werken aan eigen doelen op het gebied van

kennis, onderzoeken, samenwerken etc.

Naast TopOntdekkers gaan de kinderen vanaf groep 5 aan de slag met TopCanon.

Ze verwerken de opdrachten in een eigen TopCanon Doeboek en creëren zo in groep

5 t/m 8 hun eigen geschiedenis Portfolio van de 50 vensters van de Canon van

Nederland.

De kaarten van TopTechneut zijn eveneens beschikbaar voor alle groepen en kunnen

als extra uitdaging worden ingezet.

6. Wij werken met een zogenaamd wisselklassysteem. Leerlingen krijgen een dagdeel

per week in een subgroep les van de eigen groepsleerkracht, juf Annemieke, juf

Rianne of meester Stijn. De leerlingen werken dan in een kleine(re) groep aan

specifieke leerdoelen. Juf Annemieke legt de focus vooral op begrijpend lezen en

rekenen, juf Rianne en meester Stijn geven leerlingen uitdagende leerdoelen passend

bij de ontwikkeling van de leerlingen en de groepsleerkracht besteedt aandacht aan

wisselende doelen afhankelijk van de behoefte van leerlingen. De naam 'wisselklas'

zegt het al, per periode (zomer-herfstvakantie, herfst-kerstvakantie,

kerst-meivakantie, mei-zomervakantie) bekijken wij waar welke leerling baat bij

heeft en wordt een nieuwe groepsindeling gemaakt. Met deze manier van werken,

komen wij beter tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze

leerlingen en voorkomen wij dat de groep een 'duiventil' wordt van leerlingen die uit-

en invliegen i.v.m. alle vormen van extra begeleiding. Afgelopen jaren was dit wel het

geval en dat gaf onrust in de groepen.

7. Het dyslexieprotocol treedt in werking. Leerlingen die IV- of V-scores behalen op

lezen en spelling, krijgen vanaf groep 3 extra begeleiding op deze gebieden. Mocht

na twee periodes van 20 weken intensieve begeleiding blijken dat deze begeleiding

geen of nauwelijks effect heeft, dan raden wij ouders aan om een Dyslexie

Onderzoek uit te laten voeren. De ouders van leerlingen die in aanmerking komen

voor deze extra begeleiding, worden hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte

gebracht. De begeleiding wordt gegeven door juf Noortje. Met de leerlingen bij wie

dyslexie is vastgesteld, gaan wij in gesprek (samen met ouders) om te bekijken welke

compenserende middelen er eventueel vanaf groep 6 ingezet moeten worden. Denk

hierbij aan TextAid of aangepaste vormen van toetsen (mondeling, vergroot,

enzovoort).

8. ABC coaching: Om de kinderen nog beter te kunnen ondersteunen in onderwerpen als

weerbaarheid, zelfvertrouwen, aangeven van (online) grenzen, ontdekken van

talenten en de overgang naar de middelbare school, zijn wij dit schooljaar gestart

met jaarlijkse trainingen vanuit de Oerkracht Academie, onderdeel van Agogisch

Buiten Centrum (ABC) Bemmel. Het zijn op zich staande trainingen, maar vormen

uiteindelijk (schoolbreed) een geheel. Zowel binnen het schooljaar als in de totale

basisschoolperiode. We doen dit spelenderwijs, in beweging en bij voorkeur buiten

of in de gymzaal.

9. Met ons gedreven team willen we werken aan een nog sterkere teamcultuur, waarbij

we een ieders talent en potentieel ontdekken en volledig benutten en onze ambities

behalen. Dit vraagt vertrouwen, heldere communicatie, en elkaar op een dieper
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niveau leren kennen. Waardoor we alles uit ons team halen.

Dit schooljaar zijn wij gestart, het gehele team van De Borgwal, met een high impact

teamontwikkeltraject “Je team van GOED naar GOUD & FLOW”. Tijdens dit traject

zullen we onder andere onze collectieve ambitie van De Borgwal verder ontwikkelen.

Binnen dit traject wordt gewerkt aan het vergroten en aanboren van het individuele

potentieel, optimale samenwerking en het behalen van teamflow waardoor er

excellente teamprestaties worden behaald. Op naar een excellent, sterk en krachtig

team met een duurzaam teamflowklimaat.

INFORMATIE VANUIT DE GGD

Sinds de versoepelingen afgelopen week, zijn er ook voor het basisonderwijs diverse

maatregelen veranderd. De volgende informatie hebben wij ontvangen vanuit de GGD:

De coronamaatregelen voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en het primair

onderwijs zijn verder versoepeld. Uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk fysiek

onderwijs volgen of naar de opvang kunnen. Hierbij de informatie over het versoepelde

quarantaine- en testbeleid. Ook vertellen we welke maatregelen wél blijven gelden.

Geen automatisch quarantaineadvies meer: Vanaf 20 september krijgt bij één besmetting

niet de hele groep automatisch een quarantaineadvies. Vanaf nu mogen andere kinderen weer

gewoon naar de school of de opvang. Wel geldt voor deze kinderen het advies om de komende

10 dagen goed op de gezondheid te blijven letten. Bij (milde) coronaklachten blijven kinderen

thuis en laten ze zich testen bij de GGD. Let op: laat de test altijd door de GGD uitvoeren.

Een zelftest thuis is niet voldoende.

Veranderingen in het quarantainebeleid: In deze situaties krijgt een kind wél een

quarantaineadvies:

• Het kind is huisgenoot van een besmet persoon;

• Het kind is in de privésfeer een nauw contact geweest van een besmet persoon. Bijvoorbeeld

bij het samen spelen of het bij elkaar logeren. In ons advies is soms maatwerk mogelijk;

• Bij een uitbraak (meerdere coronabesmettingen) in de groep. Let op: ons advies is altijd

maatwerk. Samen met u bepalen we of een quarantaineadvies voor alle kinderen nodig is.

Voor medewerkers blijft het algemene advies van kracht. Is een medewerker een nauw

contact van een besmet kind? Dan gaat de medewerker in quarantaine tot 10 dagen na het

laatste contact. Bij een negatieve GGD-test op dag 5 mag de medewerker eerder uit

quarantaine.

Veranderingen in het testbeleid: Kinderen krijgen vanaf nu geen testadvies meer na één

besmetting in de klas. Alleen bij (milde) coronaklachten blijven kinderen thuis en laten ze zich

testen bij de GGD. In deze situaties krijgt een kind wél een testadvies:

• Naast verkoudheidsklachten heeft het kind ook koorts, benauwdheid en/of hoestbuien;

• Het kind is in contact geweest met een besmet persoon en heeft coronaklachten;

• Er is sprake van een uitbraak (meerdere coronabesmettingen) in de groep. Let op: ons advies

is altijd maatwerk. Samen met de school bepaalt de GGD of een testadvies voor alle kinderen

nodig is;
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Ouders en verzorgers kunnen ervoor kiezen om hun kind te laten testen bij (milde)

coronaklachten. Na contact met een besmet persoon kan een kind ook zonder klachten worden

getest.

Rondom de zelftest is er niets veranderd. Het advies blijft 2x per week preventief een

zelftest doen voor medewerkers die niet beschermd zijn tegen corona. Dat advies geldt niet

voor medewerkers die wel beschermd zijn. Wel beschermd betekent: volledig gevaccineerd óf

de afgelopen 6 maanden corona gehad. Bij coronaklachten doen beide groepen medewerkers

géén zelftest. Ze blijven dan thuis en maken een testafspraak bij de GGD.

Zo werkt het snottebellenbeleid: Heeft het kind geen contact gehad met een besmet

persoon? Dan mag het bij milde coronaklachten naar de school of de opvang komen. Dat geldt

in deze situaties:

• Bij (milde) verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkouden, niezen of keelpijn;

• Bij incidenteel hoesten;

• Als het kind bekend is met chronische luchtwegklachten, zoals astma of hooikoorts;

• Als het kind opnieuw klachten krijgt binnen 8 weken na (bewezen) corona;

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF

Vandaag hebben alle leerlingen een boekje meegekregen van Sjors Sportief en Sjors

Creatief. Woensdag 6 oktober om 16 uur gaat de inschrijving open. Iedereen kan kennismaken

met diverse sporten en activiteiten. Succes met inschrijven.

MR NIEUWS

Afgelopen maandag 27 september vergaderde de Medezeggenschapsraad (MR) van De

Borgwal voor het eerst dit schooljaar. Het eerste, praktische MR-besluit is dat we vanaf

komende vergadering op maandag 22 november starten om 20.00 uur. Ook is de eindtijd voor

de vergaderingen vastgesteld om 22.00 uur.

Zoals iedereen wellicht weet, is vlak voor de zomervakantie een enquête onder ouders en

verzorgers verspreid om hen te vragen welke onderwerpen en thema’s zij belangrijk vinden

voor de MR en hun ervaringen met de Regelluwe Dagen te achterhalen.

Maandag zijn de eerste uitkomsten besproken en is afgesproken binnenkort in een speciale

nieuwsbrief in te gaan op de uitkomsten. In elk geval is de MR verheugd te kunnen melden dat

het onderzoek voldoende input heeft opgeleverd voor onder andere het nog op te stellen MR

jaarplan.

Verder is binnen de MR de rol- en taakverdeling voor schooljaar 2021-2022 vastgesteld.

Hieronder volgt de nieuwe taakverdeling.

Dana Flohr: voorzitter (communicatie & PR, post/mail beheer)

Youri Schamp: penningmeester (financiën)

Klaas Jan Schuurs: lid
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Anne Willemsen-Ririhena: lid (secretaris)

Thijs Rasing: lid (secretaris, agenda)

Karen Hendriks: lid (secretaris, communicatie & PR)

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

houdt? Neem gerust contact op met één van de MR-leden. Mailen kan ook naar het algemene

e-mailadres mrdeborgwal@delinge.nl.

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 maanden augustus en september hebben we € 56,45

gespaard. Dit bedrag komt ten goede aan Pascaline. DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN

HET POTJE MAG!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 oktober 2021.
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