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AGENDA…

Ma. 31-01-2022 Di. 01-02-2022

Potje

Wo. 02-02-2022

Studiedag team De

Borgwal, alle

leerlingen vrij!

Do. 03-02-2022

Schoolfruit

ABC in groep 3

Vr. 04-02-2022

Schoolfruit

Ma. 07-02-2022 Di. 08-02-2022

Potje

Wo. 09-02-2022

Schoolfruit

Do. 10-02-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 11-02-2022

Schoolfruit

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Corona… we zijn er nog niet vanaf;

● Ventilatie;

● Schoolzuivelproject;

● Dalton;

● MR;

● Notulen leerlingenraad;

● Zo gaan wij met elkaar om.

JARIGEN

JANUARI

27 Liv Groep 1B

28 Hannah Groep 4

29 Lize Groep 6

29 Juf Rozemin Groep 1/2

30 Noor Groep 1/2A

FEBRUARI

1 Michelle Groep 1B

1 Aimee Groep 7

8 Esmee K Groep 7

9 Kristie Groep 3

11 Lola Groep 6

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

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Liv, groep 1b, van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!!
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CORONA.… WIJ ZIJN ER NOG NIET VAN AF

Na de kerstvakantie merken wij dat het steeds dichterbij komt. In alle klassen zijn diverse

leerlingen afwezig. Grotendeels door quarantaine vanwege het zijn van een nauw contact, soms

ook vanwege een eigen positieve test. Al deze leerlingen nemen online deel aan de lessen. Bij

de kleuters krijgen de afwezige leerlingen pakketjes en opdrachtjes mee waar zij thuis mee

aan de slag kunnen. Wij mogen als school nog van geluk spreken dat wij nog geen klassen in

quarantaine hebben hoeven zetten de afgelopen 3 weken.

Het valt ons zwaar om aan leerlingen te vertellen dat zij naar huis moeten en dat zij moeten

worden opgehaald. Een leerling vertellen dat hij of zij niet meer op school mag blijven, is niet

iets wat je wilt vertellen als juf of meester zijnde. Toch is het helaas aan de orde van de dag.

Wij zijn blij te ervaren dat jullie als ouders de corona regels en quarantaine regels serieus

nemen. In overleg kunnen we vaak snel schakelen en zijn de leerlingen die overdag naar huis

moeten, binnen een half uur weer online in de les aanwezig. Ook in de ochtend worden de

pakketjes voor schooltijd opgehaald, zodat leerlingen die thuiszitten om half 9 direct kunnen

aansluiten bij de les. Dit lukt alleen maar dankzij de enorme inzet die wij ervaren vanuit jullie

als ouders. Jullie zijn immers geen leerkrachten, jullie moeten vaak ook gewoon thuiswerken

en dan krijg je er thuis ook nog een leerling-kind/leerling-kinderen bij. Wij waarderen deze

inzet van jullie enorm, dank jullie wel! Gelukkig zijn de regels (voorlopig) iets soepeler en zijn

er sinds gisteren weer meer leerlingen op school. Wij hopen intens dat, dat zo blijft!

Al eerder hebben wij gemeld dat de invalpool structureel leeg is. Er zijn geen invallers

beschikbaar. De flexibiliteit van het team is groot. Afgelopen weken hebben meerdere

collega’s extra gewerkt om alle groepen te kunnen bemensen. Ongelooflijk fijn, maar dit moet

niet heel veel langer duren. Niet alleen doordeweeks, maar ook in het weekend zijn wij volop

bezig om contact te onderhouden met de GGD, de bezetting van de komende week weer rond

te krijgen en ons op te laden voor de week die komt. Wij hopen dat het ‘terug naar normaal’

heel snel gaat beginnen.

VENTILATIE OP DE BORGWAL

Ventilatie is een veel gehoord item in deze corona tijd. Het is heel belangrijk om flink te

ventileren in de klassen. Aan de ene kant om frisse lucht te krijgen en alle eventuele

ziektedeeltjes te laten verdwijnen; aan de andere kant presteer je beter in frisse lucht.

Ventileren doen wij dan ook geregeld. Standaard staan de bovenraampjes in de lokalen open. ‘s

Ochtends, wanneer de leerkrachten op school komen, zetten zij de andere ramen en de deur

open. Regelmatig gebeurt het dat leerlingen deze weer dicht doen. Begrijpelijk, de

temperaturen buiten zijn niet zo hoog.

In 4 lokalen staan CO2 meters. Deze meters zijn gekoppeld aan een app. Wij kunnen zo

continu aflezen hoe het staat met de temperatuur, de luchtvochtigheid, de luchtkwaliteit en

het geluid. Wij krijgen een melding wanneer de luchtkwaliteit niet meer in orde is. Wanneer

wij op zo’n moment de deur even wagenwijd openzetten, is dit binnen 5 minuten weer opgelost

en staat de melding weer op ‘gezond’.

De luchtkwaliteit is in orde zolang wij goed ventileren. Zodra de ramen dicht gaan, wordt de

kwaliteit minder. Met De Linge zijn wij in gesprek om nog 5 CO2 meters te ontvangen, zodat

wij in alle groepen en in de wisselklas kunnen bijhouden hoe de luchtkwaliteit is.
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SCHOOLZUIVELPROJECT

Vanaf week 5, de week van 31 januari 2022, start op De Borgwal het schoolzuivelproject.

Dit project wordt, net als het schoolfruitproject, gesponsord door de Europese Unie. Zij

willen kinderen hiermee aanmoedigen gezonder te eten en de verkoop van zuivel te verhogen.

De leerlingen krijgen 2x per week zuivel aangeboden. De dagen waarop dit zal gebeuren,

worden nog gecommuniceerd.

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, en

onze Instagram pagina, daltonbasisschooldeborgwal, worden 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?

DALTON

Al eerder hebben jullie kunnen lezen dat we op De Borgwal (vanaf groep 3) gestart zijn met

het werken met “doelenkaarten”. Dit doen we om het voor de leerlingen inzichtelijk te maken

aan welke doelen we de komende periode werken en om inzichtelijk te maken waar ze ten

aanzien van dat doel staan.

Inmiddels is het werken met doelenkaarten voor het vakgebied spelling schoolbreed ingevoerd

en zullen we nu schoolbreed met rekenen starten. Hieronder een voorbeeld van een

doelenkaart rekenen:

Op deze doelenkaart 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 (lichtgrijze thermometer). Ook geven ze aan, aan welke doelen ze

gedurende dit blok kunnen/moeten werken. Aan het eind van het blok, na het maken van de
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bloktoets, geven ze vervolgens aan waar ze op dat moment staan (witte thermometer).

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

gesprek aan worden gegaan over het proces. Wij stellen de kinderen vragen zoals: “aan welke

doelen heb je gewerkt?”, “hoe heb je dat gedaan?”, “welke middelen of materialen heb je

ingezet, en werkte dit?”....etc.

Wat betreft spelling hebben we hiermee mooie resultaten en bewustwording bij de kinderen

gezien, dus nu gaan we door met het rekenen! Wellicht leuk om uw kind er eens naar te

vragen.

MR

Op maandag 17 januari is er weer een bijeenkomst van de MR geweest. Na elke bijeenkomst

worden er notulen opgesteld. De notulen van de 22 november

(https://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2022/01/Notulen-MR-2-maandag-22-november-

2021.pdf ) en 17 januari

(https://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2022/01/Notulen-MR-vergadering-3-17-januari

-2022.pdf) kunt u nu vinden op de website van De Borgwal.

Vanaf heden publiceren wij ook de agenda vooraf. De MR streeft ernaar om deze uiterlijk 5

dagen voor het betreffende MR-overleg op de website te plaatsen.

Tijdens afgelopen vergadering is onder andere gesproken over het introduceren van een

MR-jaarplanning en is het huishoudelijk reglement van de MR geactualiseerd. De nieuwe versie

van dit reglement is te vinden op de MR-pagina van de schoolwebsite:

https://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2022/01/Huishoudelijk-reglement-MR-2022-nie

uwe-versie.pdf

Aan het einde van het schooljaar neemt Dana Flohr afscheid als ouderlid van de MR. Er komt

dus een vacature vrij voor haar plek. Meer details over de verkiezingen volgen komende week

in een speciale MR nieuwsbrief.

PUNTEN UIT DE LEERLINGENRAAD, VERGADERING 14 JANUARI 2022

● Compliment vanuit groep 4: Lezen is met de aanschaf van alle nieuwe boekjes een stuk

leuker geworden. Vooral het toneellezen!

● Update schoolplein: gesprekken zijn geweest. Tekening wordt nu gemaakt op basis van

wensen leerlingen en wensen team. Zodra de tekening er is, gaan wij met de

leerkrachten en de leerlingen in gesprek of de wensen van alle partijen terugkomen op

de tekening. Daarna maken we de financiering rond en kan het plan van start. Streven

is dit rond de meivakantie klaar te hebben.

● Buitensport met meester Sam is geen keuzevak. Het is een verplicht onderdeel van ons

lesprogramma, net zoals rekenen/lezen/taal. Op woensdag en donderdag is er geen

buitensport.

● Nakijkboeken van spelling en taal in groep 7 zijn slecht. Deze kunnen worden besteld

via meester Vincent.

● Groep 8 gunt het de andere groepen ook dat Engels leuker gevonden wordt. De

leerkrachten zullen dit bespreken tijdens hun vergadering.

● Wanneer leerlingen bij Muiswerk een diploma halen, wordt dit geprint voor de

leerlingen. Een extra beloning is niet nodig.

● TSO: geen geluiden. Alles loopt in de diverse groepen. Fijn!
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OR

De notulen van de ouderraad vergadering van 19 januari staan weer op de website.

ZO GAAN WIJ MET ELKAAR OM

Dit schooljaar krijgt elke klas een aantal lessen die door trainers van ABC coaching worden

verzorgd.

Vorige week woensdag heeft groep 7 een les gekregen over het herkennen en voorkomen van

spanning. Met behulp van een stootkussen hebben de kinderen geleerd om voor zichzelf op te

komen door hun grenzen aan te geven. Aan het einde van de les hebben de kinderen een

werkblad mee naar huis gekregen waarop ze kunnen aangeven hoe het lichaam op spanning

reageert (bewegen van voeten, tikken met de vingers, buikpijn etc.).

Afgelopen dinsdag zijn de groepen 1/2 bezig geweest met de basisemoties: bang, blij,

verdrietig (bedroefd) en boos, oftewel de 4 B’s.  Om even op te warmen zijn de kinderen

begonnen met een stopdans. Zodra de muziek stopgezet werd, moesten ze als standbeeld

blijven staan en de emotie uitbeelden die in de lucht werd gehouden. Daarna gingen de

kinderen met scheerschuim aan de slag. Ze mochten op tafel de emoties in het scheerschuim

tekenen en vervolgens tekenen waar ze bang, blij, boos of verdrietig van worden.  De kinderen

waren enthousiast en konden al goed aangeven welke emoties ze in bepaalde situaties voelen.

De activiteit werd afgesloten met een verhaal.

Volgende week wordt het gedragsprotocol in elke klas weer besproken. Doordat het

gedragsprotocol meerdere keren per jaar wordt besproken, blijven de regels en eventuele

vervolgstappen bij het overtreden van de regels duidelijk. Uit elke klas wordt het

gedragsprotocol door één kind ondertekend. Het gedragsprotocol is vanaf vrijdag 4 februari

2022 te vinden op de website van De Borgwal.

POTJE

Elke dinsdag komt in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind Pascaline in

Burkina Faso. Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel

ten goede aan Pascaline. De opbrengst van het potje in de maand januari was € 63,67.

TESTUITSLAGEN EN PRIVACYBELEID

Diverse leerlingen worden getest bij de GGD. Het gebeurt regelmatig dat screenshots van

testuitslagen worden verstuurd naar de leerkracht via Parro of per mail. Aan de ene kant heel

fijn voor ons om te weten wat de uitslag is, maar in het kader van de wet op de privacy mogen

wij deze gegevens niet ontvangen. Er worden bijzondere persoonsgegevens uitgewisseld en

dat is in strijd met de wet op de AVG.

Wanneer wij dit per mail ontvangen, kunnen wij deze verwijderen en ook onze prullenbak

legen, maar zodra dit via Parro wordt gedeeld, kan dit alleen verwijderd worden door de

persoon die dit screenshot heeft verstuurd. Wij willen jullie dan ook vragen deze screenshots

niet meer te sturen, en waar dit al wel is gebeurd, om deze te verwijderen. Op een mobiele

telefoon kan dat door te swipen en vervolgens op het prullenbakje te drukken. Via de

computer kan een afbeelding verwijderd worden door op de 3 puntjes te klikken en voor

verwijderen te kiezen. Alvast bedankt voor de medewerking.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 10 februari 2022.
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