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Infobrief nummer 6, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 22-11-2021

MR vergadering

Di. 23-11-2021

Potje

Wo. 24-11-2021

Schoolfruit

Do. 25-11-2021

Schoolfruit

Groep 7 en 8

bezoek Joods

Historisch museum

en Holocaust

monument

Amsterdam

Vr. 26-11-2021

Schoolfruit

Ma. 29-11-2021

Surprises

inleveren

Di. 30-11-2021

Potje

Wo. 01-12-2021

Schoolfruit

Do. 02-12-2021

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 03-12-2021

Schoolfruit

Sinterklaas

bezoekt De

Borgwal, groep 1

van harte welkom!

Normaal rooster

groep 5 t/m 8

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Corona;

● Stagiaires;

● Notulen leerlingenraad vergadering;

● Ventileren;

● Vrijwillige ouderbijdrage;

● MR nieuws;

● NPO: ABC coaching;

● Schoolfruit en schoolzuivel;

● Studiemiddag WKRU.

JARIGEN

NOVEMBER

23 Ise Groep 1A

24 Shantino Groep 6

24 Mik Groep 1B

26 Renzo Groep 1B

26 Daan Groep 5

26 Femke Groep 5

30 Rinske Groep 8

DECEMBER

2 Evi Groep 6

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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CORONA, KUNST- EN VLIEGWERK

Het is de tijd van het jaar dat veel leerlingen verkouden zijn. Is het een ‘gewone’ verkoudheid

of komt Corona om de hoek kijken? Wij zijn heel blij te ervaren dat jullie de klachten van de

kinderen serieus nemen en overleggen met ons hoe we het beste met de klachten en het

onderwijs om kunnen gaan. De veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten vinden wij enorm

belangrijk en ook bij ons zijn steeds meer leerlingen positief. Gelukkig kunnen alle groepen

nog gewoon fysiek naar school komen, maar wij weten niet hoe lang dit nog goed gaat. Dus

blijf bij twijfel gerust contact opnemen met de leerkracht voor overleg!

Het wordt helaas steeds lastiger om alle groepen te kunnen blijven bemannen. De invalpool is

al het hele schooljaar leeg, er zijn geen invallers beschikbaar. Een groot, landelijk probleem.

Wij zijn afhankelijk van elkaar, maar wij realiseren ons ook dat collega’s er bewust voor

hebben gekozen om niet fulltime te werken.

Wij hebben gelukkig nog steeds leerkrachten die terug willen komen om een dagje extra te

werken. Zo kunnen wij alle groepen nog steeds bemannen en zorgen wij voor zoveel mogelijk

rust in de groepen. Het kan voorkomen dat er andere Borgwalleerkrachten voor de groep

staan. Gelukkig wel bekende gezichten voor de leerlingen. Tot op heden hebben wij het geluk

dat wij nog geen groep naar huis hebben hoeven sturen. Iets wat op diverse scholen in

Lingewaard al wekelijks gebeurt. Wij willen er echt alles aan doen om dit te voorkomen, maar

het wordt echt steeds lastiger.

De leerlingen zijn gelukkig (nog steeds) enorm flexibel en genieten van een keer een andere

juf of meester in de groep. Iedereen helpt elkaar en zo hopen wij deze lastige periode samen

door te komen.

Team Daltonbasisschool De Borgwal

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Ezra, Ise en Renzo van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een

hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! !

VENTILEREN

Zoals jullie weten moeten wij veel ventileren op school. Dit doen we dan ook veelvuldig. In alle

groepen staan CO2 meters, alle waardes houden wij goed in de gaten. Nu het buiten kouder

wordt, geven leerlingen soms aan dat het frisser is in de klas. Zij doen regelmatig zelf de

ramen en deuren verder dicht. Heel begrijpelijk, maar gezien de situatie waar wij in zetten

niet wenselijk. Leerlingen mogen op school hun onesie aan wanneer zij dit willen. Een extra

(dikke) trui of een extra (dik) vest die naar behoefte aan gedaan kan worden mogen jullie

gerust meegeven voor op school.

OR

Vrijdag 5 november hebben jullie allemaal een brief ontvangen over de ouderbijdrage van dit

schooljaar. Van de ouderbijdrage worden de extra activiteiten op school bekostigd zoals

Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, schoolreisje en de feestweek. Het zou heel fijn zijn

wanneer de ouderbijdrage zou worden overgemaakt. Alvast bedankt!
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STAGIAIRES

Groep Stagiair(e) Opleiding Periode

1/2A Juf Anne

Juf Danique

Pabo

Onderwijsassistent

Woensdag en donderdag, t/m februari

Maandag en dinsdag, november t/m eind

schooljaar

1/2B Meester Ruben

Juf Zoë

Pabo

Onderwijsassistent

Maandag, dinsdag, november t/m

februari

Maandag, dinsdag, november t/m juli

3 Juf Loes

Juf Tara

Pedagogiek

Onderwijsassistent

Maandag, hele schooljaar

Donderdag en vrijdag, hele schooljaar

4 Juf Loran Pabo, LIO Maandag, dinsdag en woensdag,

hele schooljaar

5 Meester Sam

Juf Evelien

Pabo

Onderwijsassistent

Dinsdag, hele schooljaar

Donderdag en vrijdag, hele schooljaar

6 Juf Lynn

Meester Tom

Pedagogiek

Onderwijsassistent

Maandag, hele schooljaar

Donderdag en vrijdag, hele schooljaar

7 Meester Stijn Pabo, LIO Maandag, dinsdag tot aan kerstvakantie

Donderdag vaste dag, hele schooljaar

8 Meester Dean Pabo, LIO Maandag, dinsdag en woensdag, hele

schooljaar

Daniëlle Meester Niels Onderwijsassistent Donderdag en vrijdag, hele schooljaar

Sam Meester Sam

Meester Wessel

Sport & Bewegen

Sport & Bewegen

Dinsdag, hele schooljaar

Donderdag, hele schooljaar

DALTON

Vorige week vrijdag is de tweede leerlingenraadsvergadering geweest. Hieronder de notulen,

geschreven door Melua en Iven:

Notulen leerlingenraad vergadering vrijdag 5 november 2021

Aanwezig: Vera, Yesse, Abdurrehman, Maite (later), Thijmen, Evi, Thijs, Melua, Iven en juf

Christine

Afwezig: Lois

Vanuit de vorige notulen:

● De glijbaan elke dag droogmaken is lastig voor groep 4 leerlingen. Groep 8 pakt dit op.

● Meester Sam → graag de zachte ballen oppompen en terugbrengen naar de groepen.

● Meester Vincent → verkeersborden ophangen bij de klimmuur.
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Nieuwe punten:

● Schoolplein: nieuw toestel is gewenst, rekstok wiebelt, muurtje is gevaarlijk etc. →
alles wordt en is meegenomen in de plannen voor de opknapbeurt van het plein.

● Tegels achter de voetbalkooi liggen hoger → meester Vincent pakt dit op.

● Basketbalnet wordt vervangen.

● Voetstap bij de klimmuur is eraf, graag maken, de afstand is nu te groot.

● Dictees graag digitaal afnemen → gaan we niet doen. De leerkrachten willen weten of

de spellingsregels worden beheerst, niet of de leerlingen kunnen typen.

● De deuren van de klassen piepen en kraken, graag smeren → Meester Vincent pakt dit

op.

● Het hek bij de nepbloemen op het plein zit los → Meester Vincent pakt dit op.

● Keuzekast in de hal moet netter worden opgeruimd. Voorstel: elke week is een groep

verantwoordelijk om dit netjes op te ruimen. Week 44 start groep 6, daarna 7, daarna

8. De whiteborden zullen dan ook beter verplaatsbaar zijn.

● Melua en Iven zoeken alle spellen uit. Incomplete of kapotte spellen worden ingeleverd

bij de leerkrachten.

● De containers staan gevaarlijk aan het einde van het straatje bij groep 8. Het is al

vaker geprobeerd deze op een andere plek te zetten, maar buurtbewoners zetten ze

weer terug op de hoek. Juf Christine is er mee bezig.

● Er is (te) weinig plek voor de fietsen. Voorstel: de kleuters parkeren de fietsen op het

kleuterplein. Juf Christine overlegt dit met de kleuterjuffen. Wanneer zij akkoord

zijn proberen we dit uit. Thijs (groep 7) en Thijmen (groep 6) zullen de eerste weken

dan helpen om de fietsen netjes neer te zetten.

MR: REMINDER OUDERPEILING SCHOOLREIS GROEP 8

Afgelopen donderdag ontvingen - als het goed is - alle ouders/verzorgers van leerlingen van

De Borgwal een mail van de Medezeggenschapsraad over het invoeren van de schoolreis voor

groep 8. Behalve een link naar de ouderpeiling, is op 4 november ook een uitleg over het

schoolreisje voor de laatstejaars gestuurd.

Heb je al laten weten of je vindt of leerlingen van groep 8 vanaf nu ook mee op schoolreis

mogen? De MR verneemt graag van alle ouders (ook van leerlingen die nog niet in groep 8

zitten) wat zij vinden. Deelname aan deze ouderpeiling kan tot maandag 22 november. Heb je

de betreffende mail niet ontvangen, laat dat dan weten via mrdeborgwal@delinge.nl.

MR KIJKT TERUG OP BEWOGEN JAAR

Het schooljaar 2020-2021 is een bewogen jaar geweest voor De Borgwal. De MR is op veel

vlakken geïnformeerd en heeft waar nodig input gegeven. Het betrof bijvoorbeeld het

Corona-gerelateerd schoolbeleid en de ontwikkeling van plannen ter besteding van

NPO-gelden.

De MR heeft zelf te maken gehad met MR verkiezingen om vertrekkend ouderlid Mark

Berndsen te vervangen. Dat staat onder meer in het laatste jaarverslag van de

Medezeggenschapsraad van De Borgwal. Je vindt het complete jaarverslag terug op de

MR-pagina van de schoolwebsite (https://www.borgwal.nl/medezeggenschap/de-mr)
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NPO: ABC COACHING IN ALLE GROEPEN

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen, hebben we met de NPO-gelden onder andere een

samenwerking opgezet met ABC-coaching. Vanuit het idee: ‘voorkomen is beter dan genezen’

gaan we met de leerlingen aan de slag met een stukje bewustwording van eigen talent en

kracht, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Je kunt daarbij denken aan vaardigheden zoals voor

je eigen mening uit (durven) komen, grenzen aangeven en leren wat je kunt doen en naar wie je

kunt gaan als het even niet zo goed gaat (hulpbronnen).

Inmiddels hebben de leerlingen van vrijwel alle groepen gewerkt met de coaches van ABC.

Het is mooi om de opbouw te zien: bij de onderbouw gericht op emoties herkennen, durven

aangeven wanneer je iets niet fijn vindt, opgebouwd in de hogere groepen naar o.a.

samenwerken en het uitkomen voor je mening. In groep 8 is ook aandacht besteed aan het

gebruik van sociale media en de overgang naar de middelbare school. We hebben gewerkt met

veel verschillende werk- en spelvormen.

In de het tweede deel van het schooljaar zullen we wederom met alle groepen aan de slag

gaan. Jullie worden hierover geïnformeerd middels Parro.

STUDIEMIDDAG WKRU

Woensdagmiddag 10 november jl. zijn meester Stijn, meester Dean, juf Christine en juf

Gerda naar Nijmegen geweest om de plannen voor het nieuwe project van het WKRU nader uit

te werken. Een heel ander project dan de voorgaande projecten. In plaats van zelf onderzoek

doen in de praktijk, gaan we nu onderzoek doen in bronnen.

De onderzoekers Marit, Maike en Marleen hebben vanuit historische bronnen o.a. onderzoek

gedaan naar de wijze waarop kinderen ten tijde van de kolonisatie van Nederlands Indië

werden opgevangen, opgevoed en geschoold in weeshuizen en scholen door Nederlandse

missionarissen en zendelingen. Wat betekende dit voor deze kinderen en voor de cultuur?

We hebben zelf al wat mogen kijken in de bronnen (fotoboeken, tijdschriften, kasboeken

etc.) en zullen dit tijdens het project ook gaan doen met de leerlingen van groep 6-7-8.

Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het project en leren ze (kritisch) te kijken naar

bronnen en gaan ze leren zelf onderzoek te doen met behulp van bronnen.

De lessen worden in de komende periode nader uitgewerkt, ook gaan we kijken hoe we de

andere groepen (1 t/m 5) kunnen meenemen in het project. In het voorjaar gaan we met het

project op school aan de slag.

WEBSITE

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check:

www.borgwal.nl Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de eerste pagina?

SCHOOLFRUIT EN SCHOOLZUIVEL

Vandaag hebben de leerlingen voor het eerst schoolfruit gekregen: de start van het nieuwe

project. De levering dinsdag was misgegaan, de chauffeur had behoorlijk wat vertraging

opgelopen. Gelukkig is het goed gekomen.

Het project ‘schoolzuivel’ gaat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, in januari 2022 van

start. Dit wegens leverings- en distributieproblemen. Wij houden jullie op de hoogte.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 2 december 2021.
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