
Infobrief nummer 8, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 20-12-2021

VERVROEGDE
KERSTVAKANTIE

School dicht, wel
noodopvang tot
15.15 uur

Di. 21-12-2021

VERVROEGDE
KERSTVAKANTIE

School dicht, wel
noodopvang tot
15.15 uur

Wo. 22-12-2021

VERVROEGDE
KERSTVAKANTIE

School dicht, wel
noodopvang tot
12.15 uur

Do. 23-12-2021

VERVROEGDE
KERSTVAKANTIE

School dicht, wel
noodopvang tot
15.15 uur

Vr. 24-12-2021

VERVROEGDE
KERSTVAKANTIE

School dicht, wel
noodopvang tot
12.00 uur

KERSTVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 9 JANUARI 2022
Ma. 10-01-2022 Di. 11-01-2022

Potje

Wo. 12-01-2022

Schoolfruit

Do. 13-01-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 14-01-2022

Schoolfruit

Leerlingenraad?

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● De Kooi en De Borgwal slaan handen ineen: Gratis sporten volgende week!;

● Noodopvang tijdens vervroegde kerstvakantie;

● Dalton: kwartiertjesrooster;

● NPO: onze sportdocent meester Sam;

● Bezetting van de groepen vanaf januari 2022;

● Vertrek juf Daniëlle;

● IB functie De Borgwal;

● Afscheid van juf Ria;

JARIGEN

DECEMBER

19 Kees Groep 2B

24 Siem Groep 3

24 Fiep Groep 3

27 Isis Groep 6

29 Sam Groep 7

JANUARI

4 Daniek Groep 7

11 Julian Groep 6

13 Jayden Groep 4

14 Guusje Groep 7

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe! GEFELICITEERD!
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DE KOOI EN DE BORGWAL SLAAN HANDEN INEEN! THE FAMILY GYM

De Kooi en Daltonbasisschool De Borgwal slaan de handen ineen en lanceren ‘THE FAMILY

GYM’ tijdens de vervroegde kerstvakantie.   

THE FAMILY GYM?

Yes, dat hoor je goed! Wil jij tijdens de vervroegde

kerstvakantie niet de hele dag binnen zitten en ben je op

zoek naar een leuke activiteit voor het hele gezin? Kom dan

naar de tijdelijke Family Gym in De Kooi! We organiseren

samen met De Borgwal een kidsproof en coronaproof

sportcircuit voor het hele gezin!

Met 10 creatieve stations en competitieve challenges kunnen

jullie in de week van 20 t/m 24 december tussen 11.00 en

15.00 uur op een leuke en veilige manier onder begeleiding

sporten & bewegen. *Helemaal gratis*! Are you in?

Hoe doe je mee?

 Inschrijven kan geheel gratis op www.indekooi.nl/familygym

Veilig sporten voor iedereen

Sporten in de gezinsbubbel zonder contact met andere gezinnen

Ruime opzet van 10 stations in de sporthal

Onder leiding van enthousiaste trainers & professionals

We houden rekening met alle veiligheidsvoorschriften vanuit het RIVM

NOODOPVANG OP DE BORGWAL, HERHALING

Noodopvang op De Borgwal
Wanneer ouders een cruciaal beroep hebben, kunnen zij, wanneer er echt niets anders te

organiseren is, gebruik maken van de noodopvang gedurende de schooltijden. De noodopvang

wordt alleen aangeboden op de tijden dat beide ouders ook echt buitenshuis werken. Wanneer
1 van de ouders thuis is/werkt, vragen wij jullie dringend zelf opvang te verzorgen.

Moeten jullie toch gebruik maken van de noodopvang? Mail dan zo spoedig mogelijk naar juf

Christine c.vanmullem@delinge.nl . Gedurende de noodopvang gelden de normale schooltijden

en is er gewoon TSO. De TSO medewerkers zullen tussen de middag met de leerlingen eten.

Geef de leerlingen die gebruik maken van de noodopvang zoals gewoonlijk een lunchpakketje

mee.

Noodopvang Daltonbasisschool De Borgwal komende week

Maandag 20 december 2021 08.15 uur tot 15.15 uur

Dinsdag 21 december 2021 08.15  uur tot 15.15 uur

Woensdag 22 december 2021 08.15 uur tot 12.15 uur

Donderdag 23 december 2021 08.15 uur tot 15.15 uur

Vrijdag 24 december 2021 08.15 uur tot 12.00 uur
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DALTON

Voor de opleiding tot Daltoncoördinator die ik volg, leren we dit jaar “visiteren”. Afgelopen

november hebben een aantal medestudenten De Borgwal (als oefening) gevisiteerd. Zelf heb

ik een school in Didam gevisiteerd. Ontzettend leuk om te zien en te horen wat (ervaren)

Daltonleerkrachten van onze school vinden en erg leuk om ook eens in een andere keuken te

kijken. De punten die op De Borgwal naar voren kwamen, lees je hieronder:

- Er is op De Borgwal veel rust en orde in de klassen en centrale ruimtes.

- Kinderen kunnen stil en geconcentreerd zelfstandig werken.

- De Borgwal is ver in de ontwikkeling van het werken met doelen/doelenkaarten vanaf

groep 4. Mooi dat doelen zichtbaar worden gemaakt voor de kinderen.

- Tip: Daltonblokjes inzetten voor uitgestelde aandacht.

- Kwartiertjesrooster in alle groepen terug laten komen.

- Winst te behalen in de doorgaande lijn van groep 2 naar 3.

Het team van De Borgwal pakt deze punten op en kan hiermee aan de slag.

De officiële visitatie van De Borgwal staat in 2024 op de planning.

Hieronder een stukje informatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) met

betrekking tot visiteren:

Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV is het feit dat door dit

lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door de NDV

erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (po) en voor vier jaar (vo) verleend

wordt. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit

op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar,

indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.

Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega’s

afkomstig uit het daltononderwijs die de kwaliteit van een school als ‘critical friends’

onderzoeken. De voorzitters en visiteurs van de NDV voor het primair en voortgezet

onderwijs worden geschoold en scherpen elkaars vaardigheden tijdens die

scholingsbijeenkomsten aan.

Scholen die een nieuwe licentie aan willen vragen of deze verlengd willen zien, sturen de leden

van het visitatieteam een visitatieverslag en het Daltonboek van de school. Verder vraagt het

visitatieteam voorafgaand aan het visitatiebezoek om een aantal andere relevante stukken,

zoals de schoolgids, het schoolplan en de taakbrieven. Na het schoolbezoek schrijft het

visitatieteam haar bevindingen in het visitatieverslag van de school.

Het visitatieteam geeft een advies over het toekennen van een erkenning door de vereniging.

De visitatiecommissie PO & VO – ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Dalton

Vereniging – adviseert het bestuur vervolgens het advies van de visiteurs op te volgen,

eventueel aan te vullen of er van af te wijken.

NPO: ONZE SPORTDOCENT MEESTER SAM

Uit het onderzoek ‘motoriek peiling 2020’, uitgevoerd door de Haagse Hogeschool, blijkt dat

ruim 28% van de kinderen motorisch achterblijft. Dit versterkt het beeld dat steeds meer

kinderen slechter bewegen. Dit was ook wat ons opviel na de eerste en tweede

thuiswerkperiode.
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Motoriek is het vermogen om te bewegen. Steeds duidelijker wordt dat goed bewegen, dus

een goed ontwikkelde motoriek, een nauwe relatie heeft met alle vormen van leren. Kinderen

die achterblijven met hun motorische ontwikkeling, zullen minder makkelijk en minder graag

bewegen, ook als volwassenen. Dit terwijl meer bewegen, samen met goede voeding, de

belangrijkste basis vormt voor een gezond leven.

Verschillende onderzoeken laten zien dat kinderen met een goede motoriek zich over het

algemeen fitter voelen, mentaal en sociaal beter functioneren én een positiever zelfbeeld

hebben. Dat gunnen wij ieder kind!

Vanuit subsidies, en later de NPO middelen, hebben wij meester Sam kunnen aanstellen. Ons

bewegingsonderwijs heeft zo een boost gekregen. Op maandag, dinsdag en vrijdag gaan alle

groepen met meester Sam buiten aan de slag tijdens de zogeheten ‘pauzesport’. Op woensdag

en donderdag verzorgt meester Sam de gymlessen. Meester Sam werkt aan de doelen

bewegingsonderwijs. Hoe hij dit doet, wordt omschreven in ons zogenaamde onderwijsplan

bewegingsonderwijs, dat dit schooljaar opgesteld wordt. Tijdens de lessen

bewegingsonderwijs is er sprake van differentiatie, waarmee we oog hebben voor de talenten

van onze leerlingen. Dit monitoren wij met de zogenaamde MQ-scan. De MQ-scan is vorige

week en deze week tijdens de gymles afgenomen bij de groepen 3 t/m 8.

Wat een is MQ-scan?

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. MQ staat voor motorische

quotiënt, zoals de IQ voor intelligentiequotiënt staat en de EQ voor de emotionele quotiënt /

ontwikkeling. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan, volgens specifieke

instructies opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De tijd die een kind erover

doet om de baan af te leggen en de manier waarop de baan wordt afgelegd, geven aan of een

kind een gemiddelde, boven- of ondergemiddelde motorische vaardigheid heeft voor zijn

leeftijd. De meting van deze en vorige week is de nulmeting. Aan het einde van het jaar

voeren we de MQ-scan nogmaals uit. Zo blijven we de leerlingen monitoren op het gebied van

motorische ontwikkeling en kunnen we hier in de gymlessen op inspelen.

OR

Op dit moment is 65% van de vrijwillige ouderbijdrage binnen. Super fijn! Vandaag hebben

alle leerlingen een kerstontbijt gekregen. Dit wordt onder andere betaald van de

ouderbijdrage.

AFSCHEID RIA

Na 40 jaar onderwijs, waarvan ongeveer 24 jaar op De Borgwal, is het nu toch echt tijd voor

mij om op te stappen en met pensioen te gaan. Woensdag 22 december is dan ook mijn laatste

werkdag.

Het was heel fijn om met zulke lieve kinderen, betrokken ouders en een inspirerend team te

hebben mogen (samen) werken. Ik zal het heel erg gaan missen!

Allen heel erg bedankt voor het vertrouwen en alle goeds voor de toekomst.

Lieve groeten van juf Ria
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BEZETTING VAN DE GROEPEN VANAF JANUARI 2022

Zoals al eerder dit schooljaar door ons is gecommuniceerd, staat hieronder (nogmaals) de

bezetting in alle groepen voor na de kerstvakantie.

Formatie De Borgwal vanaf januari 2022

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2A Britta Britta Britta Annelies Annelies

(groep 2)

1/2B Wendy Wendy Annelies Wendy

3 Rianne Rianne Rianne Rianne Rianne

4 Anne

Loran (LIO)

Anne

Loran (LIO)

Anne

Loran (LIO)

Britta Britta

5 Demi Demi Demi Demi Demi

6 Karen Stijn Stijn Karen Karen

7 Thijs Thijs Thijs Stijn Thijs

8 Christine

Dean (LIO)

Gerda

Dean (LIO)

Christine

Dean (LIO)

Gerda Gerda

VERTREK DANIËLLE

Juf Daniëlle heeft haar baan bij De Borgwal opgezegd, omdat zij een nieuwe uitdaging is

aangegaan. Zij werkt nog bij ons tot de kerstvakantie. Wij wensen haar veel succes bij haar

nieuwe baan.

In januari start ik met een nieuwe uitdaging. Dat betekent ook dat ik De Borgwal ga verlaten,
helaas. Met heel veel plezier heb ik hier (bijna) twee jaar mogen werken en daar kijk ik met
een grote glimlach op terug.

Wie weet komen we elkaar nog eens tegen. Bedankt voor alles en alvast fijne feestdagen en
de beste wensen voor het nieuwe jaar!

Groetjes,
Daniëlle

IB FUNCTIE DE BORGWAL

Op De Borgwal werken wij met een intern begeleider (IB’er). De IB’er heeft diverse rollen,

zoals coach, verbinder, kenniscoördinator, innovator en overlegpartner van de

schooldirecteur. Hierbij ligt de focus doorlopend op het ondersteunen van de

schoolontwikkeling en het verder professionaliseren van de teamleden, zodat leerlingen de

kans krijgen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Concreet houdt dit onder andere in

dat de IB’er leerkrachten en ouders ondersteunt bij leerlingen met specifieke onderwijs- en

ondersteuningsbehoeften.

Vanaf 1 december 2021 hebben wij weer een IB’ er op De Borgwal. Juf Annemieke heeft deze

taak op zich genomen en is de nieuwe IB’er van De Borgwal. Juf Annemieke is vanuit haar

werkzaamheden binnen de wisselklas al bij veel leerlingen betrokken en kent alle kinderen in

de groepen. Mocht u als ouder vragen hebben over uw kind, raadpleeg dan altijd eerst de
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groepsleerkracht. Na overleg met de groepsleerkracht, is er de mogelijkheid om contact op

te nemen met de IB’er. Het mailadres van Annemieke is: a.keersmaekers@delinge.nl.

Naast een IB’ er hebben wij op de De Borgwal ook een kwaliteitsmedewerker. Juf Lizet

bekleedt deze rol. Zij houdt zich onder andere bezig met (het ondersteunen van het team

met betrekking tot) onderwijskwaliteit, onderwijsontwikkeling, onderwijsbeleid en onderzoek.

Juf Lizet blijft, naast deze taken als kwaliteitsmedewerker, in ieder geval dit schooljaar ook

nog betrokken bij een aantal leerlingen en hun ouders. Juf Lizet en juf Annemieke zullen

daarom veel met elkaar optrekken. Lizet is bereikbaar via het mailadres:

kmo.borgwal@delinge.nl.

WISSELKLAS ZOEKT EXPERTS

Tussen de kerstvakantie en carnavalsvakantie werken de leerlingen met TopOntdekkers aan

het menselijk lichaam. In de wisselklas verrijkt werken we ook met dit thema. Wij zijn opzoek

naar experts die iets over dit onderwerp kunnen vertellen. Wij denken aan artsen,

psychologen, etc. Lijkt het je leuk om je kennis te delen met kinderen of wil je verdere

informatie over wat onze verwachtingen zijn? Stuur juf Rianne en meester Stijn dan een

berichtje via Parro.

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?

DANKJEWEL!!

Het was even schakelen om de kerstviering deze week te laten plaatsvinden,

maar met hulp van heel veel ouders, team NISO en Buurtsuper Alverna,

hebben wij vanmorgen genoten van een heel sfeervol kerstontbijt! Dank je wel

allemaal hiervoor!

TRAJECT PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL

Maandag 13 december hebben juf Anne, juf Lizet en juf Christine de aanmelding van De

Borgwal voor het traject predicaat Excellente School 2022-2025 met de jury besproken. Het

was een prettig gesprek. De jury heeft besloten om ons door te laten gaan naar het vervolg

van het traject. In maart/april 2022 komt de jury op De Borgwal langs om te kijken naar ons

onderwijs. Wij houden jullie op de hoogte.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 13 januari 2022.
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