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AGENDA…

Ma. 14-02-2022

Valentijnsdag

Di. 15-02-2022

Potje

Wo. 16-02-2022

Schoolfruit

Do. 17-02-2022

Schoolfruit

Ouderavond groep 8

Vr. 18-02-2022

Schoolfruit

Ma. 21-02-2022 Di. 22-02-2022

Potje

Wo. 23-02-2022

Schoolfruit

Do. 24-02-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 25-02-2022

Schoolfruit

Carnaval op De

Borgwal, groep 1

van harte welkom,

alle leerlingen om

12.00 uur uit!

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● NPO: Een neus voor onderzoek;

● Dalton: TROTS!

● Kangoeroewedstrijd 2022;

● OR en MR;

● Veiligheid bij de gymles;

● Carnaval!

JARIGEN

FEBRUARI

12 Boaz Groep 4

13 Abdurrehman Groep 5

14 Willemijn Groep 6

15 Yente Groep 6

19 Toska Groep 2B

20 Lois Groep 7

21 Gijs Groep 4

25 Nora Groep 3

25 Meester Thijs Groep 7

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

NPO: EEN NEUS VOOR ONDERZOEK

Tijdens de studiedag van woensdag 2 februari 2022 hebben meester Stijn, juf Karen, juf Gerda

en juf Christine samen met de wetenschappers van het WKRU een workshop verzorgd voor de

Winterschool. Dit alles rondom het thema: ‘Een neus voor onderzoek’ waar wij de laatste 1,5

jaar mee bezig zijn geweest. Wij zijn trots op het boek waar wij aan mee hebben mogen

schrijven en kijken met ontzettend veel plezier terug op dit project! Het boekhoofdstuk sturen

we als bijlage mee bij deze infobrief.

https://www.wetenschapdeklasin.nl/activit…/neustussenschot
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DALTON

TROTS

Woensdag 2 februari j.l. heb ik voor mijn opleiding

weer een school gevisiteerd. Dit keer De Dr. Ariens

Daltonschool in Neede.

Bijzonder weer om in een andere keuken te kijken en

te beseffen en ervaren dat wij als Borgwal erg goed

bezig zijn met betrekking tot Dalton Ontwikkeling.

Ook is mij opgevallen dat niet alle teams zo open

staan voor verandering/ontwikkeling als het team van

De Borgwal. Het kijken bij elkaar in de groepen is

blijkbaar niet zo vanzelfsprekend. Iets wat op de

Borgwal de normaalste zaak van de wereld is. Van en

met elkaar leren is juist wat ons verrijkt en beter

maakt, vinden wij.

Dit maakt mij als Daltoncoördinator en collega TROTS

op ons team en haar open- en betrokken-/actieve- en

leergierige houding.

We gaan binnenkort kijken hoe we plekken in de

klassen en de hal kunnen creëren waar kinderen en leerkrachten/collega’s kunnen laten zien

waar ze trots op zijn.

OR

Reminder voor alle groepen: Hebben jullie de vrijwillige ouderbijdrage al betaald?

Reminder voor groep 8: Denken jullie aan de betaling van het schoolreisje?

VEILIGHEID BIJ DE GYMLES

Tijdens de gymles willen wij de kinderen op zo’n veilig mogelijke manier laten sporten. De

laatste tijd valt het ons op dat veel kinderen tijdens de gymles horloges, kettingen, armbandjes

en/of lange oorbellen dragen. Wij zouden het fijn vinden als de kinderen deze versieringen op

de woensdagen thuis laten of deze voor de gymles uit- of afdoen. Mocht uw kind lange haren

hebben dan is het verstandig om een elastiekje mee te geven, zodat er een staart van kan

worden gemaakt. Bij de start van de gymles wordt dit ook altijd aangegeven bij de leerlingen.

Ook zij zijn hiervan op de hoogte.

SCHOOLZUIVEL

Sinds vorige week bieden wij de leerlingen schoolzuivel aan. Wij krijgen wekelijks melk en

karnemelk om uit te delen. De levering zou voldoende zijn om alle leerlingen 2 keer in de week

schoolzuivel aan te bieden. Wij merken dat dit vaker kan, aangezien niet alle leerlingen gebruik

maken van dit aanbod.
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MR VERKIEZING

Aan het einde van dit schooljaar komen er volgens het rooster van aftreden twee zetels vrij

binnen de Medezeggenschapsraad van De Borgwal. Het betreft zowel een zetel voor

ouders/verzorgers en een zetel voor medewerkers. Om de vrijgekomen zetels te vullen, zet de

MR een verkiezingstraject in gang.

De Medezeggenschapsraad is op zoek naar ouders of verzorgers van leerlingen van De Borgwal

die een bijdrage willen leveren aan medezeggenschap op De Borgwal. Wie heeft interesse om

per schooljaar 2022-2023 zitting te nemen in de MR?

Wil je als ouder/verzorger jouw steentje bijdragen? Stel je dan kandidaat als ouderlid in de

Medezeggenschapsraad van De Borgwal. Je kunt je kandidaat stellen tot en met 7 maart 2022.

Wil je eerst meer weten over medezeggenschap of wat de MR van De Borgwal doet? Neem dan

contact op via mrdeborgwal@delinge.nl of spreek één van de huidige MR-leden aan. Dit

schooljaar bestaat de MR van De Borgwal uit:

● Youri Schamp (vader van Noa uit groep 3 en Zoë uit groep 1),

● Klaas Jan Schuurs (vader van Hanna Lisa uit groep 2a, Femke uit groep 4, Thomas uit

groep 6 en Thijs uit groep 7),

● Dana Flohr (moeder van Ise Meijer uit groep 8),

● Anne Willemsen-Ririhena (leerkracht groep 4),

● Karen Hendriks (leerkracht groep 6) en

● Thijs Rasing (leerkracht groep 7).

AFSCHEID VAN FENNA

Op maandag 31 januari hebben wij met groep 4 afscheid genomen

van Fenna. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan op De Vlinderboom.

Het was een bijzondere middag. Fenna heeft ons allemaal verwend

met wat lekkers, een fijne herinnering en een mooi verhaal. Groep

4 heeft voor Fenna een boom gemaakt met allemaal speciale

tekstjes en wensjes en mooie tekeningen. Ze heeft ook een mooie

nieuwe tas en prachtige bloemen gekregen. We gaan Fenna

ontzettend missen, maar wij weten dat zij het heel erg fijn gaat

hebben op haar nieuwe school.

De middag sloten we af met een high five, een knuffel en een

traan. Want het is geen ‘doei’ of ‘dag’, maar een ‘tot ziens’ met

een ontzettend grote glimlach. Veel plezier en succes gewenst op je

nieuwe school, lieve Fenna!
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KANGOEROEWEDSTRJD 2022

Elk jaar wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en

wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen.  Dit jaar gaat

een aantal leerlingen van groep 3 tot en met 8 op donderdag 17

maart de uitdaging aan.

In totaal deden in 2014 meer dan 6,5 miljoen leerlingen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd!

In Nederland wordt de W4kangoeroewedstrijd georganiseerd door Stichting Wiskunde Kangoeroe

Radboud Universiteit Nijmegen. De kangoeroe komt uit Australië en dat geldt ook voor de

Kangoeroewedstrijd. In 1980 werd daar voor het eerst zo'n soort wiskundewedstrijd

georganiseerd.

De wedstrijd bestaat uit "vijfkeuzevragen", die een leerling waarschijnlijk nooit eerder gezien

heeft. De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk. Er zijn vijf niveaus: wizFUN

(groep 3/4), wizKID (groep 5/6), wizSMART (groep 7/8, VMBO 1/2), wizBRAIN (VMBO 3/4, HAVO

1/2/3, VWO 1/2) en wizPROF (HAVO 4/5, VWO 3-6). Het gaat om vierentwintig of dertig

verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht,

vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke? De eerste vragen zijn

makkelijk, maar gaandeweg worden ze lastiger. Wie haalt de eindstreep zonder te struikelen?

Wil je zelf ook de uitdaging aangaan? Via onderstaande link kun je de oefeningen van voorgaande

jaren digitaal maken, let wel even op het niveau wat je kiest.

https://www.w4kangoeroe.nl/digitaal/standaard.php

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?

CARNAVAL 25 FEBRUARI 2022

Op vrijdag 25 februari zullen we Carnaval vieren op De

Borgwal. Groep 1 is ook van harte welkom deze ochtend. De

kinderen mogen verkleed naar school komen. Op deze dag

zal er voor drinken en iets lekkers gezorgd worden.

In de ochtend zullen we gaan hossen op het plein. Wij

willen jullie vragen de maatregelen in acht nemen en niet

blijven wachten bij het plein.

Naast het hossen op het plein, hebben we een talentenshow: Borgwal got Talent. Team Niso zal

aanwezig zijn voor het hossen en er zullen in de groepen allerlei activiteiten zijn.

Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij.

We willen alle ouders vragen geen confetti (spuitbussen) en speelgoed wapens mee naar school

te geven.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 24 februari 2022.
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