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ONTZETTEND TROTS!!!!

Donderdag 17 maart zijn wij bezocht door twee leden van de onderwijsinspectie. Zij kwamen

kijken of wij (nog steeds) de beoordeling goed verdienen. En dat is zo!! We hebben de school

gepresenteerd aan de hand van een gevuld mandje met items die symbool staan voor

verschillende onderdelen van ons onderwijs. Daarna hebben de inspecteurs lessen bekeken, zijn

in gesprek gegaan met de leerlingen en ouders en kwamen ze tot de conclusie dat De Borgwal op

de meeste punten een goed scoort, daar waar 3 punten nodig zijn om een beoordeling ‘goed’ te

behalen. Wij mogen hier heel trots op zijn en dat zijn we dan ook. Deze beoordeling betekent

ook dat we het traject voor het predicaat ‘excellente school’ kunnen voortzetten. In april komt

de jury ons hiervoor bezoeken.

Eerst mogen wij genieten van deze beoordeling en de slingers ophangen om het te vieren!
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HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Inloop;

● Corona: gewijzigd testbeleid;

● Nieuw ouderlid MR;

● Stukje vanuit IB;

● Kangoeroe rekenwedstrijd;

● Week van de Lentekriebels;

● NPO: Start nieuw project WKRU;

● Afscheid juf Britta;

● Hulp gezocht voor in de schooltuintjes;

JARIGEN

MAART

20 Floortje Groep 5

21 Femke Groep 4

23 Ties Groep 4

23 Olivier Groep 2B

28 Indy Groep 2A

28 Hugo Groep 4

29 Bas Groep 7

30 Bart Groep 7

APRIL

1 Arjaan Groep 1A

1 Melua Groep 8

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

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Arjaan uit groep 1A van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een heel

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!

CORONA, GEWIJZIGD TESTBELEID

Het dringende advies aan leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week

preventief een zelftest te doen vervalt per direct. Wel blijft het advies om bij klachten een

(zelf)test te doen.

Mochten jullie behoefte hebben aan zelftesten, dan kunnen deze bij de leerkracht van jullie

kind verkregen worden. Vraag dit even via het kindgesprek in Parro. Wij zullen vanaf nu niet

meer standaard zelftesten uitdelen aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

OR

Deze week zijn de reminders eruit gegaan voor de betaling van de ouderbijdrage en de

schoolreisbijdrage. Hebben jullie de bedragen al overgemaakt?

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad heeft mee kunnen kijken en denken aan de eerste schetsen van het

schoolplein. Alle tips die zij hebben gegeven zijn meegenomen naar de ontwerpers. Vrijdag 18

maart staat de volgende leerlingenraadvergadering op de planning.
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INLOOP

Wij zijn blij dat bijna alle maatregelen voor corona weg zijn. Het lijkt erop dat we terug kunnen

naar ‘normaal’. De coronacrisis heeft ons echter ook geleerd dat het ‘loslaten’ van met name

onze jongste leerlingen vrij gemakkelijk ging, juist omdat ouders noodgedwongen niet mee naar

binnen mochten en het afscheid nemen bij de deur ook heel duidelijk was voor onze kinderen. Er

was t.o.v. de periode voor Corona dus wat meer rust tijdens de start van de dag, wat ten goede

kwam aan een prettige opstart in de groep. Omdat wij ook begrijpen dat jullie als ouders

nieuwsgierig zijn naar wat er in de groep gebeurt, willen wij de inloop weer oppakken. Op de

volgende momenten zijn jullie van harte welkom om in de groep te komen kijken en je rond te

laten leiden door je eigen kind.

Groep 1/2A Donderdag 24 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 1/2B Dinsdag 22 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 3 Maandag 28 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 4 Dinsdag 22 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 5 Maandag 28 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 6 Maandag 21 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 7 Vrijdag 25 maart, 15.15 - 15.45 uur

Groep 8 Woensdag 23 maart, 12.15 - 12.45 uur

DALTON

Even een update met betrekking tot mijn opleiding.

Vorige week woensdag heb ik weer een online

opleidingsdag gehad. We gaan nog 1 visitatie

tegemoet. Ik mag met mijn visitatiegroepje een school

in Wijchen visiteren. We kijken hierbij naar de

Daltonpijlers uit onderstaand schema, want we willen

onze kinderen met ons onderwijs vormen tot “fearless

human beings”, kinderen met LEF die zich durven en

willen ontwikkelen en niet bang zijn om hierbij fouten

te maken.

Als deze visitatie is afgerond, gaan we met de

opleiding richting de afrondende fase. Best spannend,

en tegelijkertijd heel fijn uiteraard.

Ik moet hiervoor een Daltonontwikkelplan schrijven voor De Borgwal: een plan voor de komende

5 jaar. Ik ben hiervoor al wat leuke ideetjes en informatie aan het verzamelen. Later meer

hierover!

Groetjes, Anne
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NIEUW OUDERLID MR

Aan het einde van dit schooljaar wijzigt de samenstelling van de Medezeggenschapsraad van De

Borgwal. Ouderlid Dana Flohr, moeder van Ise Meijer uit groep 8, neemt half juli afscheid van de

MR. Haar zetel wordt opgevuld door Sanne van Kempen, moeder van Hugo uit groep 4 en Dries

uit groep 2a.

Vanuit het personeel blijft juf Anne komend schooljaar samen met meester Thijs en juf Karen

deel uitmaken van de Medezeggenschapsraad.

Vanaf augustus 2022 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),

● Sanne van Kempen (moeder van Hugo uit groep 4 en Dries uit groep 2a)

● Anne Willemsen-Ririhena (leerkracht groep 4),

● Karen Hendriks (leerkracht groep 6) en

● Thijs Rasing (leerkracht groep 7).

STUKJE VANUIT IB

Eens in de vier weken zullen Annemieke, intern begeleider, en Lizet, kwaliteitsmedewerker

onderwijs, een stukje schrijven over een van de onderwerpen waar wij op het gebied van

interne begeleiding en onderwijskwaliteit op De Borgwal mee bezig zijn.

Per 7 maart zijn wij in de groepen 2 en 3 gestart met Bouw!. Dit is een computergestuurd

programma (ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam) om kinderen die risico lopen op

problemen met lezen en spellen, preventief extra hulp te bieden. Door vroegtijdig te werken

met Bouw!, kunnen lees- en spellingproblemen worden voorkomen. De afgelopen tijd is

zorgvuldig gekeken voor welke kinderen uit groep 2 en 3 Bouw! op dit moment passend is. Deze

kinderen zullen drie keer per week ongeveer 15 minuten oefenen met het programma. Ze

worden hierbij begeleid door de leerkracht of door juf Noortje, onze lees- en spellingcoach. Uit

onderzoek is gebleken dat Bouw! er niet alleen voor zorgt dat de kinderen een stevigere basis op

het gebied van lezen en spellen meekrijgen, maar dat ook het opdoen van succeservaringen en

de groei van het zelfvertrouwen bij de kinderen worden gestimuleerd. Hier hechten wij veel

waarde aan. Bovendien is het programma adaptief: de oefeningen worden steeds afgestemd op

het niveau van de kinderen. Daarnaast kunnen de vorderingen van de kinderen goed worden

gevolgd door de leerkrachten.

Wil je meer weten over het programma Bouw!, dan kun je het volgende filmpje bekijken:

https://youtu.be/Vl9xKz5cxsU

AFSCHEID JUF BRITTA

Juf Britta gaat De Borgwal verlaten. Zij heeft een baan gevonden waar zij fulltime aan de slag

kan. Wij gunnen haar deze kans en wensen haar heel veel succes op haar nieuwe werkplek. De

ouders van de groepen 1/2A en groep 4 zijn ingelicht over de invulling na het vertrek.
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KANGOEROEWEDSTRIJD 2022

Elk jaar wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en

wiskundewedstrijd gehouden in ruim 50 landen. 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 nog 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 en een flits van inzicht

vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Maar 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

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

Van maandag 21 maart tot en met vrijdag 25 maart is het ‘De week van de lentekriebels’.

Gedurende deze week werken alle leerlingen op De Borgwal aan seksuele voorlichting en

seksuele weerbaarheid. Mocht je hier meer informatie over willen, zoals: ‘wat is het?’, ‘wat is

het doel?’ en ‘hoe ga je met je kind in gesprek over het onderwerp?’, dan kun je de volgende

website raadplegen:

https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekrieb

els-informatie-voor-ouders/

NPO: START NIEUW PROJECT WKRU: KINDEREN REDDEN

In de eerste week na de vakantie hebben groep 6, 7 en 8 een start gemaakt met het nieuwe

project van het WKRU (Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit). De kinderen hebben

mindmaps gemaakt over Indonesië en zijn aan de slag gegaan met historische bronnen. In

groepjes hebben de kinderen kennis gemaakt met weeshuis Vincentius, een plek waar

Indonesische weeskinderen werden opgevoed door Nederlandse missionarissen volgens westerse

normen en waarden. Op woensdag 16 maart zijn de groepen naar het Sint Agatha klooster

geweest, waar de kinderen geleerd hebben hoe zij historische bronnen moeten gebruiken.

Ouders die ons logistiek hebben geholpen: enorm bedankt! Zonder jullie kon deze excursie niet

doorgaan.

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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GROEP 8 BEZOCHT HET RIJKSMUSEUM

Dinsdag 8 maart heeft groep 8 het Rijksmuseum bezocht. Het was een erg leuke, leerzame dag

die al om 06:55 uur begon (met snoep, chocola en worteltjes in de bus). Zij hebben een

toneelstuk gezien over Hugo de Groot, Rembrandt en Nova Zembla en zijn daarna in drie

groepen in deze drie onderwerpen gedoken. Zo zat er een groep in de boekenkist van Hugo de

Groot, ging er een groepje het Behouden Huys in en draaide een groep rond in het leven van

Rembrandt. Vervolgens zijn we rondgeleid in het Rijksmuseum, wat is daar veel te zien.. De

Nachtwacht helaas niet, die werd namelijk gerestaureerd, maar hoe vaak zie je zo’n bekend

schilderij van de achterkant? Groep 8 heeft in de zon geluncht en zij werden weer veilig

teruggebracht naar Bemmel. Al met al een toffe dag, mede mogelijk gemaakt door de Open

Academie.

HULP VOOR IN DE SCHOOLTUINTJES

Wij zijn opzoek naar enthousiaste ouders die graag mee willen helpen met de schooltuintjes van

de klassen. Wil je meehelpen om de schooltuinen netjes te houden? Of wil je iets zaaien of

planten? Doe mee! Je mag een mail sturen aan Erik, vader van Elina, groep 1/2a.

Imke_en_erik@outlook.com.

PARKEREN EN RIJGEDRAG IN DE BUURT

Wij ontvangen weer geluiden van de bewoners rondom De Borgwal over parkeeroverlast en de

snelheid waarmee gereden wordt in de wijk. Het zou heel fijn zijn wanneer er geparkeerd wordt

in de vakken die daarvoor bestemd zijn en dat er op de woonerven stapvoets wordt gereden. Dit

alles voor de veiligheid van alle leerlingen. Alvast bedankt!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 31 maart 2022.
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