
Infobrief nummer 12, 2021-2022
AGENDA…

VAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 6 MAART 2022

Ma. 07-03-2022

3-hoeksgesprekken

groep 1 t/m 7

Di. 08-03-2022

3-hoeksgesprekken

groep 1 t/m 7

Potje

Groep 8 bezoekt

het Rijksmuseum in

Amsterdam

Wo. 09-03-2022

Schoolfruit

Studiemiddag team

Do. 10-03-2022

3-hoeksgesprekken

groep 1 t/m 7

Schoolfruit

Vr. 11-03-2022

3-hoeksgesprekken

groep 1 t/m 7

Schoolfruit

Ma. 14-03-2022 Di. 15-03-2022

Potje

Wo. 16-03-2022

Schoolfruit

Do. 17-03-2022

Schoolfruit

Onderwijsinspectie

bezoekt De Borgwal

Geen gym voor de

groepen 1-2

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 18-03-2022

Schoolfruit

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Corona;

● Metamorfose van de hal;

● Zelftesten;

● Onderwijsinspectie;

● NPO → ouderavond met ABC Bemmel;

● Winterrapporten.

NIEUWE LEERLING

Wij willen Patricia (groep 1A) 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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JARIGEN

FEBRUARI

27 Jaydey Groep 5

MAART

2 Isabella Groep 6

4 Thijs Groep 7

4 Nero Groep 4

5 Max Groep 7

7 Lotte Groep 8

7 Lars Groep 8

12 Sophie Groep 4

14 Ise Groep 8

14 Patricia Groep 1A

16 Kyra Groep 3

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

CORONA

De dagen worden weer langer. 's Morgens staan we al in het licht op het plein. Er zijn betere

vooruitzichten met betrekking tot corona, laten we hopen dat we na de vakantie weer met volle

groepen kunnen starten!

De laatste weken worden de groepen niet meer in quarantaine geplaatst en leerlingen mogen

vaker en sneller weer naar school. Dat heeft nog wel tot gevolg dat er de laatste weken vrijwel

altijd besmettingen in een groep waren. Dit vraagt van jullie als ouders nog steeds alertheid op

symptomen van het virus. Omdat meer kinderen immuniteit verkrijgen doordat ze besmet zijn

geweest met corona, is de verwachting dat de besmettingen in de groepen na de vakantie echt

gaan afnemen. Dat zou heel fijn zijn, want de laatste 2 weken hebben we regelmatig maar

kleine groepjes kinderen op school gehad. Ook het team van De Borgwal is de laatste weken flink

geraakt. Met kunst en vliegwerk hebben wij de groepen kunnen bemannen. Gelukkig komt de

vakantie mooi op tijd! Vanaf morgen mogen de mondkapjes af en mogen de leerlingen uit

verschillende groepen ook weer met elkaar werken, leren, spelen en vieren! Vooral dat vieren

gaan we morgen doen: Carnaval! Wij wensen jullie een fijne carnavalsvakantie!

ZELFTESTEN

Zoals wij al eerder hebben gecommuniceerd, merken wij dat de leerlingen regelmatig thuis

worden getest. Heel fijn! Mochten jullie testen nodig hebben, dan kunnen jullie dat aangeven bij

de groepsleerkracht in het kindgesprek. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 krijgen structureel

testen aangeleverd vanuit school om op maandagochtend en donderdagochtend een zelftest te

kunnen uitvoeren.

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 februari was €45,40.

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<<

2
Infobrief schooljaar 2021-2022 ‘Samen de beste versie van jezelf’



DALTON, DOOR JUF ANNE

Het afgelopen halfjaar is er op De Borgwal een hoop gebeurd met betrekking tot ons

Daltononderwijs. Alle groepen hebben inmiddels de doelenkaarten en het werken hiermee eigen

gemaakt bij de vakken rekenen en spelling. Er zijn in alle groepen kwartiertjesroosters te vinden

en ook het werken met een stoplicht is nieuw sinds een tijdje. Hiermee zijn we nog in de

experimenteerfase. Wellicht kunnen jullie kinderen (vanaf groep 2) hier thuis wat over vertellen.

We zijn trots op wat er de afgelopen tijd is neergezet! Nu doen we ook weer even een pas op de

plaats. Zo zorgen we dat de puntjes op de i worden gezet en alle afspraken die zijn gemaakt,

worden geborgd.

Als Daltoncoördinator zal ik de komende periode met mijn opleiding bezig zijn, maar ook wat

vaker de groepen ingaan om te kijken hoe het loopt, en de kinderen vragen naar hun

bevindingen.

AFSCHEID VAN EEN LEERLING

Renzo uit groep 1B gaat De Borgwal na de carnavalsvakantie verlaten. Wij wensen jou heel veel

plezier op je nieuwe school, Renzo!

ONDERWIJSINSPECTIE BEZOEKT DE BORGWAL

In ons traject voor het behoud van ons predicaat excellente school hebben wij de

onderwijsinspectie uitgenodigd om op De Borgwal te komen kijken naar ons Daltononderwijs. Zij

komen op donderdag 17 maart naar De Borgwal. Zij zullen lessen bekijken en gesprekken voeren.

De kleuters hebben deze dag geen gym.

GROEP 8 BEZOEKT HET RIJKSMUSEUM

Dinsdag 8 maart bezoekt groep 8 het Rijksmuseum in Amsterdam. De Open Academie wil dit

bezoek graag opnemen in het programma en wil weten of dit inderdaad een waardevolle

toevoeging is. Dat gaat groep 8 ondervinden! Alle informatie hierover zal via Parro met de

ouders van groep 8 worden gedeeld.

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?
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METAMORFOSE VAN DE HAL

De afgelopen maanden zijn er best wat veranderingen doorgevoerd in onze centrale hal. Zo is de

keuken hier nu gesitueerd, staan er nieuwe tafels en zijn er vorige week podiumdelen, genaamd

‘Amfi elementen’, neergezet. Hierop kunnen kinderen samenwerken en ze kunnen worden

gebruikt tijdens vieringen. Verder wordt momenteel de hele binnenkant van de school opnieuw

in de verf en de lak gezet! Wat knapt het ontzettend op zeg! Zoals jullie zien hebben we de

kleuren dit keer wat neutraler gehouden. Iemand interesse in mooie groene gordijntjes???
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NPO: OUDERAVOND GROEP 8 DOOR ABC BEMMEL

Sinds dit schooljaar werken wij samen met ABC Bemmel. Zij gaan met alle klassen op een aantal

momenten gedurende het hele jaar aan de slag rondom sociaal-emotionele vorming.

In groep 8 is een van de momenten gereserveerd voor een ouderavond. Deze vond plaats op

donderdagavond 17 februari. Deze ouderavond is georganiseerd, juist omdat de leerlingen uit

groep 8 vragen hadden over de overstap naar het voortgezet onderwijs. Deze avond is gestart

met een stukje 'psycho-educatie' over het puberbrein (wat kan je verwachten, in combinatie met

de overstap naar het VO en/of wat zie je nu al?), omgaan met sociale media, omgaan met

leeftijdgenoten, nieuwe vrienden maken, grenzen aangeven etc. De leerlingen uit groep 8

hadden mooie input gegeven om mee aan de slag te gaan. Ook een eerder gehouden enquête

onder ouders van leerlingen die in voorgaande jaren de overstap naar het VO hebben gemaakt,

heeft ons input gegeven voor deze avond. Op een actieve manier is met ouders het gesprek

gevoerd over alles wat leerlingen en ouders bezighoudt rondom pubers en de overstap naar het

voortgezet onderwijs. Een zinvolle avond die voor herhaling vatbaar is.

AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES

Zijn er nog broertjes of zusjes van leerlingen bij ons op school die volgend schooljaar 4 jaar

worden? Mocht dit het geval zijn en u heeft uw zoon/dochter nog niet opgegeven, dan verzoeken

wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wij zijn al bezig met de planning voor komende

schooljaren en kunnen dan rekening houden met aantallen instromers. Het inschrijfformulier is

te downloaden via de website van school of u kunt een papieren versie vragen aan de leerkracht

van uw kind. Alvast dank hiervoor!!

WINTERRAPPORTEN

De leerlingen krijgen vanmiddag hun winterrapport mee naar huis. Wij hebben de

rapporten vernieuwd. De rapporten zien er dus iets anders uit dan jullie van ons gewend

zijn.

Vanaf groep 3 zijn de scores van de niet-methodegebonden toetsen (Cito-toetsen) en de

methodegebonden toetsen toegevoegd. Hoe jullie deze kunnen lezen en moeten

interpreteren, hebben wij uitgelegd in een filmpje. Deze uitleg hebben we ook voor de

leerlingen gemaakt. Samen met hen zullen wij deze filmpjes vanmiddag in de klas

bekijken. Wij wensen jullie vanmiddag veel leesplezier toe met de rapporten.

Voor kinderen groep 6-7-8

https://youtu.be/oGK6HXkc2JA

Voor kinderen groep 3-4-5

https://youtu.be/KkvfPPiIabo

Voor ouders groep 6-7-8

https://youtu.be/RW3xLSuR05w

Voor ouders groep 3-4-5

https://youtu.be/emprsJUGExs

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 17 maart 2022.
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