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AGENDA…

Ma. 06-12-2021

Studiedag

leerkrachten,

leerlingen vrij!

Di. 07-12-2021

Potje

Wo. 08-12-2021

Schoolfruit: wortels

Groep 7

ABC coaching

Do. 09-12-2021

Schoolfruit: peer

Vr. 10-12-2021

Schoolfruit: rettich

Ma. 13-12-2021 Di. 14-12-2021

Potje

Wo. 15-12-2021

Schoolfruit

Do. 16-12-2021

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 17-12-2021

Schoolfruit

Weektaak mee naar

huis.

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● OR en MR: blij dat de school open blijft!

● MR nieuws ouderpeiling schoolreisje groep 8;

● NPO: studiemiddag hoogbegaafdheid;

● Welbevinden en omgaan met elkaar;

● Actie schoenendoos op De Borgwal.

CORONA

Afgelopen zondagavond hebben jullie allemaal de informatiebrief ontvangen over de maatregelen

die wij als school hebben moeten nemen om in ieder geval open te blijven. Maatregelen waar

niemand op zit te wachten, maar die wel noodzakelijk lijken in deze coronatijd. Wij vinden het

super fijn dat zoveel ouders en leerlingen hieraan meewerken: dank jullie wel!

Mochten er veranderingen komen in het ‘snottebellenbeleid’ of mochten wij informatie ontvangen

over de zelftesten voor de leerlingen van groep 6 t/m 8, dan zullen wij dat met jullie delen.

JARIGEN

DECEMBER

5 Jasmijn Groep 6

5 Floris Groep 7

5 Noa Groep 3

15 Keano Groep 5

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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OR & MR BLIJ DAT SCHOOL OPEN BLIJFT!

Net als alle basisscholen in Nederland, kreeg ook De Borgwal deze week weer te maken met

aangescherpte Corona-regels. Helaas is de druk op de ziekenhuizen zo groot geworden dat die

maatregelen nodig zijn. De Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR) vinden het fijn dat

de school open blijft.

Het team, de leerlingen en de ouders en verzorgers zorgden er samen voor dat alle groepen dit

schooljaar fysiek onderwijs konden volgen. De MR adviseerde en adviseert de directeur over

onder meer Corona-maatregelen en de communicatie daarover. Daarbij kijkt de MR niet alleen

naar wat mogelijk is, maar ook wat belangrijk is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Laten we ons samen blijven inzetten en ons steentje bijdragen, dan is de last makkelijker te

dragen en kan de school hopelijk open blijven. Dus roepen OR & MR op: “Houd vol, dan hebben wij

in deze tijden met onze school een fijne plek waar onze kinderen elkaar kunnen blijven ontmoeten

en ‘live’ kunnen leren”.

DALTON

DAG- EN WEEKTAKEN

Als de kinderen in groep 3 komen, wordt het digikeuzebord, het registratiebord en het

portfolioboekje ingewisseld voor de dagtaak.

Door het werken met het digikeuzebord, hebben kinderen reeds leren plannen (wat doe je

wanneer). Door het registratiebord en het invullen van het portfolio is met name de registratie al

ingeoefend.

Dagtaak groep 3                                                              Gebundelde dagtaak groep 3

Doordat het werk steeds met dagkleuren wordt afgetekend, wordt het inzicht in het weekritme

nog eens versterkt.

In groep 4 werken  we vanaf de herfstvakantie gestart met een hele weektaak.

Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder

kind, op eigen niveau, in eigen tempo en volgens een zelf bepaalde volgorde het werk binnen een

van tevoren afgesproken tijd maakt.
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Weektaak groep 4 Weektaak groep 6

Hoewel de dag-/weektaken in eerste instantie lijken op een serie opdrachten die voor alle
kinderen van de groep gelijk zijn, is het tegendeel waar. Wij proberen maatwerk te leveren.
Per groep werken we met drie niveaus: de basistaak, een uitgebreide taak voor kinderen die meer

stof aankunnen en een aangepaste taak voor kinderen die (nog) moeite hebben met de basistaak.

Naast deze drie niveaus zijn er binnen een groep vaak nog meer verschillende niveaus waarop we

de taak aanpassen. Denk hierbij aan kinderen die meer-/ of hoogbegaafd zijn, kinderen met een

eigen leerlijn, kortom differentiatie alom!

4x per jaar gaat de dag-/ weektaak mee naar huis. Dit wordt dan ook via de infobrief naar ouders

gecommuniceerd. Ouders kunnen dan met hun kind in gesprek gaan over de dag-/weektaak en

krijgen zo nog eens inzicht in hetgeen de leerlingen doen.

MR NIEUWS

Ouderpeiling schoolreis

Afgelopen weken heeft de MR via een anonieme peiling onder alle ouders/verzorgers gevraagd

naar hun mening over de wens vanuit school om groep 8 voortaan mee te nemen op de schoolreis.

De MR had voorafgaand aan de peiling geen bezwaar hiertegen, maar vond het passend om alle

ouders de kans te geven hun mening in te brengen alvorens een besluit te nemen. Een ruime

meerderheid van de ouders/verzorgers die reageerden (82,3%) was voor het meenemen van groep

8 op schoolreis. De MR heeft daarom ingestemd met het voorstel om groep 8 voortaan mee te

nemen op de schoolreis en vindt het fijn dat De Borgwal komende voorjaar met alle leerlingen het

uitstapje kan maken.

Eerste notulen 2021-2022 online

De notulen van het eerste MR-overleg van dit schooljaar zijn goedgekeurd en zijn te vinden op de

MR-webpagina (https://www.borgwal.nl/medezeggenschap/de-mr/). Op deze pagina vind je ook

terug wanneer er MR-overleg is. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 17 januari 2022.

Contact MR

De Medezeggenschapsraad van De Borgwal houdt zich bezig met onderwerpen die met de

organisatie van de school te maken hebben. Dit schooljaar vormen ouders Dana Flohr (voorzitter),

Youri Schamp (penninsmeester) en Klaas Jan Schuurs samen met leerkrachten Thijs Rasing, Karen
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Hendriks en Anne Willemsen de MR. Neem gerust contact met één van ons op als je ideeën, vragen

of opmerkingen hebt. Mailen kan via mrdeborgwal@delinge.nl.

OR

Er is al 50% van de vrijwillige ouderbijdrage binnen bij de OR, hartstikke fijn. De OR bekostigt

hiermee alle activiteiten die er worden georganiseerd op school, bijvoorbeeld het

Sinterklaasfeest van de afgelopen weken. Heeft u de ouderbijdrage al overgemaakt?

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.

LEERLINGENRAAD

Op initiatief van de leerlingenraad is het nu overduidelijk welke route je kan volgen op de

klimmuur. Top geregeld!

NPO: STUDIEMIDDAG HOOGBEGAAFDHEID DOOR ANOUK MULDER

Op woensdagmiddag 20 oktober jl. hebben we een eerste studiemiddag gehad met het hele team

over hoogbegaafdheid. Anouk Mulder heeft ons veel uitgelegd en laten zien over

hoogbegaafdheid: wat betekent het voor een kind, voor zijn omgeving en voor school om

hoogbegaafd te zijn.  Maar ook: welke eigenschappen worden ook gezien bij hoogbegaafde

kinderen, ook ieder hoogbegaafd kind is uniek!

Gisteren hebben we een tweede studiemiddag gehad, nu voor de leerkrachten van groep 4 tot en

met groep 8. Deze middag hebben we ons verder verdiept in het onderwijs aan hoogbegaafde

kinderen. Welke onderwijsbehoefte hebben ze? Wederom geldt: ieder kind is uniek. Naast

verbreden met andere vakken, is het vaak juist van belang om te verdiepen met stof die meer van

ze vraagt. We spreken over een ‘leerkuil’: het is ook voor hoogbegaafde kinderen belangrijk te

ervaren dat iets soms moeilijk is en te leren hoe je daar dan uit kan komen. We komen tenslotte

allemaal op school om te leren, niet alleen maar om te laten zien wat je al kan.

Volgende week is er een studiemiddag voor de leerkrachten van groep 1 tot en met groep 3,

waarbij nog meer wordt gekeken naar hoe we in de onderbouw hoogbegaafdheid kunnen herkennen

en wat we daar kunnen doen om de kinderen uit te dagen.

In februari volgt een derde studiemoment voor alle leerkrachten. Dan gaan we nog verder

inzoomen op concrete lesvoorbeelden voor hoogbegaafde leerlingen en hoe we ons onderwijs nog

beter kunnen afstemmen op alle leerlingen.

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 november was €72,17.

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<<
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WELBEVINDEN EN OMGAAN MET ELKAAR

Het schooljaar is een aantal maanden onderweg. In alle groepen zijn in het begin van het

schooljaar samen met de leerlingen klassenregels opgesteld. ‘Hoe zorgen we er nou met ons allen

voor dat iedereen een fijn jaar heeft?’

Daarnaast is er in alle groepen vanaf groep 3 een sociogram afgenomen. De leerlingen hebben een

online vragenlijst ingevuld over hoe de leerlingen zich op school en in de klas voelen. Hieruit

krijgen de leerkrachten een goed beeld van hoe de groep op dit moment in elkaar zit en wat er

nodig is voor de komende periode op sociaal gebied.Tevens is dit een 0-meting geweest voor alle

sessies van de groepen met ABC coaching.

Zoals u in de voorgaande Infobrief heeft kunnen lezen krijgt elke groep dit schooljaar twee of

meerdere sessies van 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). Op dit moment heeft elke groep één sessie van ABC

coaching gevolgd.

Komende week wordt in alle groepen het ‘gedragsprotocol’ besproken. Het gedragsprotocol is

opgesteld door het team en heeft de instemming gekregen van de MR. Het hele gedragsprotocol is

vanaf 13 december terug te vinden op onze website.

ACTIE SCHOENENDOOS OP DE BORGWAL

Wat stonden er weer prachtige schoenendozen gestapeld op school. In totaal 22 dozen! Mooi

versierd en gevuld met van alles wat door jullie zo zorgvuldig was uitgezocht voor kinderen ver

weg. Wat zullen die kinderen (en hun familie!) in Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië, Moldavië

en in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, ongelofelijk blij zijn met jullie verrassingen!

Iedereen die een schoenendoos gemaakt heeft: heel hartelijk bedankt! Ze gaan nu op reis om op

allerlei plekken een fantastisch cadeau te zijn. Hoe gaaf is dat?!

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?

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 december 2021.
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