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AGENDA…

Ma. 08-11-2021

08.20 uur Borgwal

in beweging met

meester Sam

Di. 09-11-2021

Potje

Wo. 10-11-2021

Studiemiddag

leerkrachten WKRU

Do. 11-11-2021 Vr. 12-11-2021

Ma. 15-11-2021 Di. 16-11-2021

Potje

08.20 uur Borgwal

in beweging met

meester Sam

Wo. 17-11-2021

Schoolfruit

Do. 18-11-2021

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 19-11-2021

Schoolfruit

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Blazersbende weer van start;

● Schoolfruit en schoolzuivel;

● Topontdekkers;

● Nieuwsbegrip;

● Aanvraag predicaat Excellente school;

● NPO → studiemiddag hoogbegaafdheid;

● Wijkplatform ‘Het Hoogste Belang’;

● Vanuit de gemeente.

JARIGEN

NOVEMBER

6 Marit Groep 5

8 Evi Groep 6

10 Maite Groep 5

18 Eline Groep 3

18 Vera Groep 4

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

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. De opbrengst van het potje in de maand oktober was € 24,70.

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<<

BLAZERSBENDE WEER VAN START

Afgelopen donderdag is de blazersbende weer van start gegaan. Juf Monique en meester

Stijn hebben samen met UDI en De Open Academie dit programma opgezet. Tot de

kerstvakantie zal de blazersbende actief zijn in groep 7. Alle leerlingen leren in deze periode

een instrument te bespelen.
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DALTON

Momenteel zijn we als school druk bezig met “doelgericht werken”. Wat is dit en hoe kunnen

we dit op De Borgwal nog beter vormgeven en de kinderen erbij betrekken?

We spreken van 'doelgericht onderwijs' als de activiteiten in dienst staan van het

behalen van vooraf gestelde doelen.

In groep 4 zijn al een aantal dingen uitgeprobeerd.

Er is bijvoorbeeld een doelenkaart ontwikkeld (zie foto hieronder).

Hierop kunnen de kinderen na het maken van een “voortoets” (een toets voorafgaand aan het

blok, om de beginsituatie vast te stellen) aangeven waar ze aan het begin van het blok staan,

aan welke doelen ze kunnen/moeten werken en, uiteindelijk, na het maken van de bloktoets,

waar ze aan het eind van het blok staan.

Op deze manier wordt voor de kinderen inzichtelijk gemaakt wat de voortgang is en zal het

gesprek aan worden gegaan over het proces: “Aan welke doelen heb je gewerkt?”, “hoe heb je

dat gedaan?”, “welke middelen of materialen heb je ingezet, en werkte dit?”....etc.

Dit bewustwordingsproces heeft in groep 4, voor het eerste blok van spelling hele mooie

resultaten opgeleverd. Na de herfstvakantie zullen alle leerkrachten met deze doelenkaarten

gaan experimenteren. Wellicht kunnen jullie kinderen hier eind november/begin december,

ook thuis wat over vertellen. Wij zijn benieuwd!
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SCHOOLFRUIT EN SCHOOLZUIVEL

Vanaf week 46 (week van 15 november) gaat het schoolfruitproject weer van start. De

schoolfruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Wij zullen weer in de week

voorafgaand laten weten welk fruit er zal worden aangeboden. Lust je kind dit fruit niet, geef

dan ander fruit mee.

Vanaf week 46 zal ook ons nieuwe project ‘Schoolzuivel’ starten. Wanneer de leverdagen

hierover bekend zijn, zullen we jullie hierover informeren.

TOPONTDEKKERS

Sinds de zomervakantie werken we voor wereldoriëntatie vanuit de methode TopOntdekkers.

Deze methode is de opvolger van TopOndernemers, waar wij

voorheen in de groepen 5 tot en met 8 mee werkten.

TopOntdekkers is er voor alle groepen, waardoor we

schoolbreed aan gelijke thema’s werken. De thema’s worden

aangepast aan de thema’s van ‘Sil Op School’ in de onderbouw.

De lessen / kaarten van TopOntdekkers worden in de

onderbouw door de leerkracht als afzonderlijke les

aangeboden. In de hogere groepen bouwen we dit uit en werken

leerlingen steeds zelfstandiger aan verschillende kaarten.

Ons eerste thema ‘Huis en thuis’ hebben we voor de vakantie

afgesloten. De leerlingen hebben mooie werkstukken gemaakt.

Na de vakantie zijn we gestart met het thema ‘Natuur en

seizoenen’.

In groep 3 is goed gekeken naar de eikenboom: ‘Hoe ziet deze

boom eruit gedurende de seizoenen?’ Met wasco en ecoline

hebben de kinderen dit geschilderd.

Naast TopOntdekkers hebben we ook TopCanon geïntroduceerd. De leerlingen werken daarbij

in een eigen doeboek vanuit een opdrachtkaart aan de 50 Canonvensters. Ook TopTechneut is

beschikbaar in de vorm van opdrachtkaarten. Dit wordt over het algemeen als extra werk

ingezet.

NIEUWSBEGRIP

Zoals jullie wellicht gehoord hebben van de kinderen zijn wij recent in de groepen 5 tot en

met 8 overgestapt naar een nieuwe methode voor begrijpend lezen. De methode die wij

gebruikten (Leeslink) had een facelift ondergaan, maar bleek daardoor niet meer passend bij

ons Daltononderwijs.

We hebben ons verdiept in de alternatieven en daar lessen van uitgeprobeerd. Zowel de

leerkrachten als de leerlingen waren enthousiast over Nieuwsbegrip. We gaan dit in ieder

geval tot aan de kerstvakantie inzetten.

Deze methode werkt wekelijks met een actueel, aansprekend thema, waarvan in samenwerking

met het Jeugdjournaal een item wordt gemaakt. Daarbij worden verschillende tekstsoorten

met verwerkingsopdrachten aangeboden. Omdat alle teksten over hetzelfde thema gaan,

geeft dit een stuk verdieping voor de leerlingen. Ook is er de mogelijkheid om binnen

hetzelfde thema verwerkingsopdrachten op verschillende niveaus aan te bieden. De teksten

en opdrachten kunnen zowel online als schriftelijk gemaakt worden.

3
Infobrief schooljaar 2021-2022 ‘Samen de beste versie van jezelf’



AANVRAAG PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL

Sinds 2014 hebben wij het predicaat Excellente School. In januari 2019 kregen wij dit

predicaat voor de laatste keer voor de jaren 2019-2020-2021. Afgelopen maand hebben wij

ons wederom aangemeld voor het traject voor het predicaat 2022-2025. Wij houden jullie op

de hoogte over het traject.

TECHNIEKDAG ARNHEM GROEP 3 T/M 8

De Techniekdag Arnhem gaat door op 27 november en wordt bij ROC Rijn IJssel

(Tech Plaza) georganiseerd. Het programma is volop in ontwikkeling.

Alle leerlingen tussen de 7 en 15 jaar en ouders zijn van harte welkom in het nieuwe

gebouw van ROC Rijn IJssel op de Tivolilaan op 27 november vanaf 10.00 uur tot

16.00 uur.

Via bijgaande link meer informatie:

https://lokaal2.nu/agenda/techniekdag-arnhem-27-november-op-rijn-ijssel-tech-pl

aza

NPO → STUDIEMIDDAG (HOOG)BEGAAFDHEID

De woensdagmiddag voor de herfstvakantie heeft Anouk Mulder (orthopedagoog) het team

geschoold in het onderwerp meer- en hoogbegaafdheid. Wij kregen informatie over

vroegtijdig signaleren en de zes verschillende profielen van hoogbegaafde leerlingen en de

gedragingen die hierbij kenmerkend zijn. De zes profielen zijn: zelfsturend autonoom,

creatief uitdagend, dubbel bijzonder, aangepast succesvol, onderduikend en risicoleerling. We

gingen hierover met het team in gesprek.

Het was een interessante middag en wij kijken uit naar de volgende bijeenkomsten in

december. Deze zullen in het teken staan van het stellen van leerdoelen voor meer- en

hoogbegaafde leerlingen en het creëren van een passend aanbod. Op deze manier krijgen wij

handvatten om voor alle leerlingen op De Borgwal passend onderwijs te realiseren.

WIJKPLATFORM WEBSITE

De Borgwal is gevestigd op Het Hoog in Bemmel. In onze wijk is een heel actief wijkplatform:

‘Het Hoogste Belang’. Wij hebben als school regelmatig overleg met mensen van het

wijkplatform over zaken die onze school of onze wijk aan gaan. Het wijkplatform heeft een

nieuwe website: www.hethoogstebelang.nl Geïnteresseerden kunnen zich op deze site

aanmelden voor de nieuwsbrief. Een kijkje meer dan waard!

VANUIT DE GEMEENTE: WEEK VAN DE PLEEGZORG 3 T/M 10 NOVEMBER 2021

Voor kinderen die ook ‘zo thuis mogelijk’ willen

opgroeien

We willen in Nederland het liefst dat alle

kinderen opgroeien in veilige en stabiele

omgeving. Binnen het gezin waar ze op hun plek

zijn. Maar soms is dat niet mogelijk. Soms

kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd

niet bij hun ouder(s) wonen. Soms voor korte

tijd, soms voor lange tijd. Dan is het fijn als

een kind bij een ander gezin wordt opgevangen.

In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook onze wereld onverwacht heel anders werd.

Als we niet in de zorg werkten, werkten we vanuit thuis of vanuit een leeg klaslokaal en was
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het contact met anderen vooral online. Ook voor onze kinderen op school werd het anders en

lange tijd werd er vanuit thuis lesgegeven. Voor heel veel andere kinderen was er in 2020

geen veilig en stabiel thuis. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is het belangrijk

dat er aandacht is voor pleegzorg.

Week van de pleegzorg

In de week van 3 tot en met 10 november is het in Nederland “de week van de pleegzorg”. In

die week wordt waardering uitgesproken voor pleegouders die zich inzetten voor

pleegkinderen, en vragen we aandacht om meer pleegouders te werven. Hoewel pleegouders

vaak vinden dat het vanzelfsprekend is wat zij doen, willen we deze pleegouders bedanken

voor de mogelijkheden die zij bieden voor kinderen. Zij verdienen wat ons betreft een warm

‘dank je wel!’.

Pleegouders nodig

In Gelderland zijn we op zoek naar veel nieuwe pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat

kinderen zoveel mogelijk in een veilige en stabiele omgeving opgroeien bij hun ouders. En voor

kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind ‘zo

thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst binnen het netwerk (familie, vrienden,

kennissen) of in de buurt van school en vriendjes. Klik op de link

https://youtu.be/znHb6nck0hc voor de oproep om meer pleegouders.

Hart en huis

Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook inzetten voor kinderen die niet bij

hun ouders kunnen opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? Ga voor meer

informatie naar www.openjewereld.nu en ontdek hoe jij kunt helpen.

Namens de samenwerkende gemeenten:

Arnhem, Duiven, Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal,

Wageningen, Westervoort en Zevenaar

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 18 november 2021.
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