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AGENDA…

Ma. 18-10-2021

08.20 uur Borgwal

in Beweging met

meester Sam

Di. 19-10-2021

Potje

Wo. 20-10-2021 Do. 21-10-2021

De Borgwal neemt

afscheid van juf

Rie

Vr. 22-10-2021

Groep 5 op de

fiets komen,

excursie

Dijkmagazijn, om

12.00 terug op

school.

VAKANTIE TOT EN MET

ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Ma. 01-11-2021 Di. 02-11-2021

Potje

08.20 uur Borgwal

in Beweging met

meester Sam

Wo. 03-11-2021 Do. 04-11-2021

Nieuwe infobrief

gaat uit

Nationaal

schoolontbijt

Vr. 05-11-2021

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Dalton, notulen leerlingenraad;

● MR onderzoek;

● Schoenendoos actie 2021;

● Formatie voor na de herfstvakantie;

● Leden luizenpluisteam gezocht;

● Afscheid van juf Rie, 21 oktober 2021;

● Terugkoppeling studiedag 6 oktober 2021;

● NPO: de wisselklas;

● Online les volgen bij afwezigheid.

JARIGEN

OKTOBER

19 Gedion Groep 8

20 Olaf Groep 7

21 Anne Groep 5

22 Dieze Groep 7

22 Rosa Groep 8

24 Renze Groep 2A

31 Shanya Groep 8

NOVEMBER

1 Stella Groep 3

3 Julia Groep 2B

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!

GEFELICITEERD!
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DALTON

Vrijdag 1 oktober was de eerste leerlingenraadvergadering.

Hieronder de notulen, geschreven door Melua en Iven: Deze notulen zijn in alle groepen

besproken.

Notulen leerlingenraad vergadering vrijdag 1 oktober 2021

Aanwezig: Vera, Yesse, Abdurrehman, Maite, Thijmen, Evi, Lois, Thijs, Melua, Iven en juf
Christine

● Wanneer de glijbaan in de ochtend nat is, zullen Yesse en Vera (Groep 4) deze droog
glijden met een doek.

● Zachte ballen worden gebracht naar meester Sam, hij kan ze oppompen.
● De wiebelende rekstok, het verven van het muurtje richting de glijbaan, het verven van de

spiraal bij de glijbaan etc wordt allemaal meegenomen bij het vernieuwen van het
schoolplein. Dit schooljaar staat dat op de planning.

● Bij de klimmuur komt een verkeersbord met een pijl zodat voor iedereen goed zichtbaar is
vanaf welke kant er over de klimmuur gegaan mag worden.

● De onrust van 'pesten' wordt in geen groep meer herkend.
● De poppen buiten in de bocht bij groep 8 werken goed, er wordt beter opgelet door

iedereen.
● Het schoolplein wordt aangepakt. Hiervoor zijn we in overleg met de gemeente, de

provincie en alle juffen en meesters. De leerlingenraad zal hier net als vorig jaar in
meegenomen worden.

VERSLAG MR ONDERZOEK

Vlak voor het einde van het schooljaar 2020-2021 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) een

anonieme, online vragenlijst voorgelegd aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De

Borgwal.

Gevraagd werd naar de informatiebehoefte ten aanzien van de MR en de ervaringen met de

Regelluwe Dagen. Ongeveer een kwart van de ouders/verzorgers heeft gereageerd.
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Algemene conclusie is dat het MR-onderzoek waardevolle informatie heeft opgeleverd. De MR

dankt dan ook via deze weg graag alle ouders/verzorgers die hebben deelgenomen.

Belangrijke conclusie is dat de MR haar communicatie nog kan verbeteren. Uit het

MR-onderzoek zijn voldoende concrete aanknopingspunten gekomen, zoals bijvoorbeeld het

vaker opnemen van MR-nieuws in de Infobrief en meer informatie plaatsen op de MR-pagina

van de schoolwebsite.

Wat betreft de Regelluwe Dagen was afgelopen schooljaar reeds duidelijk dat het

Rijksexperiment ‘De Regelluwe School’ is afgerond en geen voortzetting krijgt. Uit het

MR-onderzoek blijkt dat hoewel er begrip en waardering is voor het project, er flinke

opvang-uitdagingen waren. Het verdient dan ook de aanbeveling ouders/verzorgers voortaan

vooraf mee te nemen en betrekken bij projecten die invloed hebben op het thuisfront.

Meer weten? In deze mail vind je een aparte bijlage met de speciale MR-nieuwsbrief over het

onderzoek.

SCHOENENDOOS ACTIE 2021

Ook dit jaar doet De Borgwal weer mee aan de actie Schoenendoos. Hoe leuk is het als jij

bijvoorbeeld in de herfstvakantie een mooie

schoenendoos versiert?! Die doos kun je

daarna vullen met schoolspulletjes en

speelgoed. Hieronder staat wat er wel in kan

en wat er niet mag. De kinderen die zo’n

doos krijgen zijn daar super blij mee omdat

zij die spullen zelf niet hebben,niet kunnen

kopen en wel nodig hebben. Help jij mee om

aan andere kinderen een mooie schoenendoos

te geven met leuke en nuttige spullen? Dan wordt die schoenendoos een schatkist voor een

ander kind, hoe mooi is dat?!

Hoe maak je nu een mooie schoenendoos om te versturen?

1: Je zoekt een schoenendoos die (ongeveer) de volgende maten heeft: 12x 22x34 cm

maximaal. Het is namelijk leuk als ieder kind ongeveer een even grote schoenendoos krijgt.

2: Je kiest of je de doos wilt maken voor een jongen of een meisje. In de folder zit een label,

die knip je uit en plak je aan het einde op de schoenendoos. Vul ook even de leeftijd in

waarvoor jouw doos bedoeld is.

3: Doe dan je spulletjes er maar in:

WEL: schriften/pennen/gum/puntenslijper/kleurpotloden/knuffeltje/stuk

zeep/tandenborstel en tandpasta/kam of borstel/ schrijfblok/

lineaal/etui/popje/autootje/jojo/kleurboek/springtouw/

knikkers/balletje/muziekinstrument/domino/puzzel/
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haarspulletjes/toilettasje/sieraden/linnen draagtas/

slippers/pet/t-shirt/sokken/kunststof beker.

NIET: snoep/ eten/ spullen met batterijen/ oorlogsspeelgoed/ stiften, klei, lijm en

verf omdat dat snel uitdroogt onderweg/ geen varkensknuffel/ geen deodorant/geen

bellenblaas en shampoo omdat dat kan lekken onderweg.

4: Plak de doos NIET dicht in verband met de controle in het verwerkingscentrum, maar doe

er een (post) elastiek omheen.

5: Betaal mee aan de verzendkosten door € 2,50 in de envelop te doen en die boven op de

schoenendoos onder het elastiek te doen. In de folder staat € 5,00, maar de Protestantse

Gemeente Bemmel betaalt de helft van de verzendkosten. Je kunt ook via de QR-code op de

envelop betalen.

6: Dan is de doos klaar om op reis te gaan, je levert de schoenendoos in op de Borgwal op de

verzamelplek. De dozen worden daar vrijdag 5 november a.s. om 15.30 uur opgehaald.

Waar gaan de schoenendozen naar toe dit jaar?

De dozen worden dit jaar verzameld en uitgedeeld aan kinderen in Roemenië, Moldavië,

kinderen in de vluchtelingen kampen in Griekenland, Togo en Sierra Leone. Super als jij mee

wilt helpen om die kinderen met jouw schoenendoos een echte schatkist te bezorgen! Voor

meer informatie: juf Christine of Ingrid Weideveld (intoweideveld@hotmail.com)

FORMATIE NA DE HERFSTVAKANTIE

Zoals wij in infobrief 1 al hebben vermeld, komt juf Karen na de herfstvakantie definitief

terug na haar verlof en gaat juf Rie met pensioen. Deze wisselingen zorgen voor het volgende

formatieplaatje voor de maanden november en december:

Formatie De Borgwal, november en december 2021

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2A Ria en Britta Ria Ria Annelies Annelies

(groep 2)

1/2B Wendy Wendy Annelies Wendy

3 Rianne Rianne Rianne Rianne Rianne

4 Anne Anne Anne Britta Britta

5 Demi Demi Demi Demi Demi

6 Karen Britta Britta Karen Karen

7 Thijs Thijs Thijs Stijn Thijs

8 Christine Gerda Christine Gerda Gerda
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GEZOCHT: LUIZENPLUISTEAM

Wij zijn op zoek naar ouders die ons luizenpluisteam willen gaan vormgeven. Elke woensdag na

een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van kleine beestjes in

hun haar. Interesse? Mail juf Christine → c.vanmullem@delinge.nl

AFSCHEID JUF RIE

Er komt een keer een tijd dat je gaat stoppen, die tijd is nu gekomen.

Ik heb met veel plezier op De Borgwal gewerkt en genoten van het werken met de kinderen.

De Borgwal heb ik zien veranderen in bijna 40 jaar en ik heb dit ervaren als een zeer positief

proces. Ik ben dan ook blij dat ik hier deel van mocht uitmaken.

Iedereen bedankt, het beste gewenst en veel succes!

Hartelijke groet,  Rie

TERUGKOPPELING STUDIEDAG 6 OKTOBER 2021

De studiedag van 6 oktober stond in het teken van de ontwikkeling van het team van De

Borgwal. We nemen dit jaar deel aan een traject waarbij we meer inzicht krijgen in onze

drijfveren, persoonlijke talenten en ontwikkelpunten, maar waar we vooral ook bezig zijn met

een nog betere samenwerking en het inzetten van ieders kwaliteiten in het gehele team. Zo

werken we aan onze team “flow” waarin iedereen in zijn eigen kracht staat en we nog beter op

elkaar zijn ingespeeld. Onderdeel van dit traject is het werken met paarden. Paarden

spiegelen ons gedrag, leven in het hier en nu en zijn altijd eerlijk. Daar kunnen we veel van

leren over onszelf, over elkaar en over ons als team. Het was een bijzondere, leerzame en

gezellige dag en we zijn allemaal nieuwsgierig naar huis gegaan, benieuwd naar wat dit traject

ons verder zal brengen!

NPO: DE WISSELKLAS

Sinds dit schooljaar zijn we op De Borgwal gestart met de wisselklassen. Alle kinderen zitten

in een wisselklas, namelijk intensief, basis of verrijkt. We kijken goed in welke wisselklas

ieder kind het best tot zijn of haar recht komt en dit kan per periode wisselen. Zo kunnen we

nog meer onderwijs op maat verzorgen en kunnen de kinderen werken aan hun eigen

leerdoelen. Dat doen ze niet alleen, maar altijd in een klein groepje samen met klasgenoten.

In de wisselklas intensief bij juf Annemieke werken de kinderen gedurende een dagdeel per

week voornamelijk aan rekenen en begrijpend lezen. Ze krijgen hier extra instructie en

begeleiding bij het oefenen, maar we doen bijvoorbeeld ook allerlei leerzame spelletjes

waarbij de kinderen actief bezig zijn, zoals een estafette met keersommen op het schoolplein

of een bingospel met rekensommen. Ze zijn spelenderwijs heel hard aan het leren! Ook aan

het zelfvertrouwen van de kinderen en het opdoen van succeservaringen besteden we

aandacht.

Tijdens de wisselklas verrijkt bij meester Stijn en juf Rianne zijn de kinderen met

verschillende leerdoelen bezig. Ze werken onder andere aan het project van TopOntdekkers:

Huis en Thuis. De groepen 5 t/m 8 zijn bezig met het plannen van een emigratie, groep 3/4

zoekt het dichter bij huis en groep 1/2 is de eerste week bezig met proefjes. De executieve

functie plannen speelt hierbij een grote rol en is één van de leerdoelen waar de kinderen aan

werken. Daarnaast werken de kinderen aan hun mindset: we hebben het over fixed en growth

mindset. Ook leren ze zichzelf beter kennen. Denk aan vragen als: waar ben ik goed in? Waar

ben ik minder goed in? En wat zou ik willen leren?

De kinderen in de basis wisselklas blijven in de klas bij de eigen groepsleerkracht.

Momenteel wordt er hard gewerkt om het lokaal voor de wisselklas, onze oude teamkamer,

klaar te maken voor gebruik!
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RAPPORTEN

Wij missen nog een heleboel rapporten van de leerlingen. Mocht u deze nog thuis hebben

liggen, wilt u deze dan meegeven aan uw zoon of dochter?! Reminder: denkt u aan het stukje

invullen ‘Wat vinden ouders?’ Alvast bedankt!

OPGAVE NIEUWE LEERLINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023

Al is het schooljaar nog lang niet voorbij, wij zijn toch alweer bezig met de verdeling van de

groepen voor het komend schooljaar (2022-2023). Om dit goed te kunnen doen, is het zinvol

dat wij weten welke kleuters er nog aangemeld gaan worden. Heeft u al een kind op onze

school en heeft u uw kind dat nog niet op school zit nog niet opgegeven? Vraag dan een

aanmeldformulier op school of download het vanaf de site. Mocht u eerst nog een gesprek

willen, dan kan dat uiteraard ook.

ONLINE LES VOLGEN BIJ AFWEZIGHEID

Wanneer leerlingen niet naar school kunnen omdat zij ziek thuis zijn, zijn zij in onze ogen ziek

en kunnen zij geen online les volgen.

Wanneer leerlingen niet naar school kunnen, omdat zij:

- in quarantaine zitten vanwege corona gerelateerde klachten, zonder dat ze er echt ‘ziek’ van

zijn

- in quarantaine zitten, omdat zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het

corona virus

- of omdat zij wachten op een testuitslag

dan kunnen zij online meedoen met de klas. Dit kan via de link in classroom. Leerlingen kunnen

spullen laten ophalen tussen 08.00 uur en 08.15 uur, tussen 12:00 uur en 13:00 uur of na

schooltijd. De focus van de leerkrachten zal blijven liggen op de leerlingen in de klas en binnen

onze mogelijkheden zullen wij de leerlingen thuis zoveel mogelijk betrekken bij de lessen.

LUCHTKUSSENS OBSTAKELRUN

Zin om de herfstvakantie sportief en plezierig te beginnen? Op

maandag 25 oktober is er in sporthal de Bongerd de Luchtkussens

Obstakelrun. Vol = vol!

Zie hieronder de mogelijkheden:

-      Groep 1: 1.5 t/m 4 jaar van 09:30 - 11:00 uur

-      Groep 2: 5 t/m 7 jaar van 12:00 – 14:30 uur

-      Groep 3: 8 t/m 12 jaar van 15:00 – 17:30 uur

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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GROEP 6

Vanaf maandag 18 oktober zal juf Karen weer op De Borgwal zijn. Haar verlof is afgelopen.

Tot de herfstvakantie trekken juf Karen en juf Britta samen op met groep 6.

Speciaal voor de Kinderboekenweek heeft groep 6 op 12 oktober bezoek gehad van Lydia, de

moeder van Annefleur! Zij mocht spreken over haar eigen geschreven kinderboek. De

kinderen hadden van te voren mooie vragen bedacht die zij uiteindelijk hebben gesteld. Als

grote verrassing kregen zij twee kinderboeken cadeau!

21 OKTOBER 2021, 13.30 UUR AFSCHEID VAN JUF RIE

Op donderdag 21 oktober nemen wij als school afscheid van juf Rie tijdens een viering. Deze

viering willen wij bij goed weer buiten houden. Als dit kan, mogen alle belangstellenden

(ouders, opa’s en oma’s) ook komen kijken. De viering wordt gehouden bij het voetbalveld aan

De Zicht in Bemmel en zal starten om 13.30 uur. Wanneer de weersomstandigheden slecht

zijn, wordt de viering binnen gehouden, zonder publiek.

OPROEP: SCHIMMELS IN DE WISSELKLAS

Tussen de herfst- en kerstvakantie werkt de wisselklas verrijkt met schimmels. Juf Rianne

en meester Stijn zijn op zoek naar ouders die werkzaam zijn als laborant/onderzoeker of

iemand die veel kan vertellen over verschillende soorten schimmels. Lijkt het je leuk om

kennis te delen met onze leerlingen, neem dan contact op met juf Rianne en meester Stijn.

HERFSTVAKANTIE

De eerste periode van schooljaar 2021-2022 zit er alweer
bijna op! Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en
hopen jullie maandag 1 november 2021 allemaal weer te zien!

BIJLAGE BIJ DE INFOBRIEF

● Nationaal schoolontbijt 4 november 2021.

● MR nieuwsbrief onderzoek regelluwe school.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 4 november 2021.
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