
Infobrief nummer 14, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 04-04-2022 Di. 05-04-2022

Potje

Wo. 06-04-2022

Schoolfruit

Jury Excellente

Scholen bezoekt De

Borgwal

Geen gym groep 3

t/m 8

Do. 07-04-2022

Schoolfruit

Gastlessen groep 6,

7 en 8: Week van

het geld en WKRU

Vr. 08-04-2022

Schoolfruit

Ma. 11-04-2022 Di. 12-04-2022

Potje

Wo. 13-04-2022

Schoolfruit

Paasviering op De

Borgwal, alle

leerlingen om 12.00

uur uit

Nieuwe infobrief gaat

uit

Do. 14-04-2022

Studiedag, alle

leerlingen vrij!

Vr. 15-04-2022

Studiedag, alle

leerlingen vrij!

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Jurybezoek Excellente Scholen, 6 april 2022;

● Eerste spoed terugkoppeling inspectiebezoek 17 maart 2022;

● Notulen leerlingenraad;

● Zo gaan we met elkaar om;

● Formatie 2022-2023;

● Kangoeroe rekenwedstrijd;

● Koningsspelen: vrijdag 22 april 2022;

JARIGEN

APRIL

7 Fenne Groep 8

10 Dino Groep 6

16 Joep Groep 1/2B

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag toe!

GEFELICITEERD!
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JURY EXCELLENTE SCHOLEN BEZOEKT DE BORGWAL

Woensdagochtend 6 april bezoekt de jury excellente scholen de De Borgwal. Dit in het kader

voor de verlenging van ons predicaat Excellente School. Deze dag komen de gymlessen van groep

3 t/m 8 te vervallen. Iedereen heeft deze dag gewoon les op De Borgwal.

EERSTE SCHRIFTELIJKE TERUGKOPPELING INSPECTIEBEZOEK

Vanuit de inspectie hebben wij een eerste spoed terugkoppeling gehad van hun bevindingen op

17 maart 2022. De brief hierover zit als bijlage bij deze infobrief. Het actiepunt dat sterk naar

voren komt, is het geluidsniveau in de diverse klassen, dit is te hoog. Dit willen wij direct

oppakken, zeker gezien de nieuwe meting volgende week tijdens het bezoek van de jury

excellente scholen. Interventie vanaf morgen: alle leerlingen en leerkrachten dragen sloffen

in het hoofdgebouw en in De Buitenklas. Wij hopen met deze snelle interventie het aantal

decibel per groep naar beneden te krijgen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. Zie ook de

bijlage bij de infobrief.

DALTON → KIJKWIJZERS

Om ons Daltononderwijs te borgen, maken wij gebruik van kijkwijzers. Hierop staat beschreven

wat we denken dat de kinderen allemaal moeten kunnen/kennen met betrekking tot Dalton in

de verschillende jaargroepen. 1 a 2 keer keer per jaar vullen we deze kijkwijzers in. Dit gebeurt

zowel door de leerkrachten als de kinderen. De Kijkwijzers zijn onderverdeeld in de pijlers:

zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie. De afgelopen

klassenvergadering is de kijkwijzer ‘samenwerken’ met de kinderen besproken en ingevuld. Naar

aanleiding hiervan kunnen wij weer met elkaar en de kinderen in gesprek. Zo blijven we

ontwikkelen, aanpassen en verbeteren.

AFSCHEID VAN EEN LEERLING

Afgelopen week heeft Nick uit groep 7 afscheid genomen van zijn klasgenootjes en de

leerkrachten. Wij wensen Nick heel veel succes op zijn nieuwe school!

LEERLINGENRAAD, NOTULEN VERGADERING 18 MAART 2022

Vanuit de vorige notulen:

● Alle punten zijn opgelost.

Nieuwe punten:

● Er wordt een nieuw voetbalrooster gemaakt waarin de groepen 3 t/m 8 de mogelijkheid

krijgen om te voetballen. Op donderdag is dit wat lastiger, dan gaan we eerst kijken hoe

dit rooster gaat werken.

● Er komt 1 bal voor in de voetbalkooi, hier komt VK op te staan. Deze bal mag door alle

klassen in de voetbalkooi gebruikt worden.

● De ballen van de TSO die tussen de middag gebruikt worden, worden weer ingeleverd bij

de TSO en niet meegenomen naar alle klassen toe.

ZO GAAN WE MET ELKAAR OM

Het gedragsprotocol is voor de tweede keer dit schooljaar in alle groepen besproken. Uit elke

groep heeft één leerling het gedragsprotocol ondertekend. Het gedragsprotocol kunt u op de

website van De Borgwal lezen.

Op woensdag 15 maart heeft groep 3 een les van ABC coaching gekregen. De leerlingen zijn

bezig geweest met: weerbaarheid, stevig staan en je grenzen aangeven. Hiervoor hebben de

kinderen een tikspel gespeeld. Aan het einde van de les hebben de kinderen een superheld

getekend.
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In groep 6 stond op maandag 21 maart het thema social media tijdens de training van ABC

coaching centraal. Middels een spel hebben de kinderen gepraat over het hebben van een

mobiele telefoon, het gebruik van apps en social media en het online chatten met online

vrienden en volgers. Tijdens het gesprek ontstonden er mooie vragen: hoe gaan we met elkaar

om, heb je een openbaar profiel op Instagram, kijken je ouders wel eens mee op je telefoon,

etc. Interessant om het hier thuis nog eens over te hebben!

SCHOOLFOTOGRAAF

Op 31 mei komt de schoolfotograaf naar De Borgwal. Dit is aangevuld in onze Google agenda.

ZELFTESTEN

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.

FORMATIE 2022-2023

Wij zijn druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Hierbij zijn wij afhankelijk van de

andere scholen van De Linge. Zodra de formatie op stichtingsniveau rond is, kunnen wij op

schoolniveau alles inrichten. De verwachting is dat dit nog wel even duurt. Wat wij al wel

kunnen melden, is dat wij schooljaar 2022-2023 met 8 groepen starten. Zodra wij meer kunnen

melden, horen jullie dit van ons.

KANGOEROEWEDSTRIJD

Op maandag 21 maart hebben enkele kinderen uit de groepen 3 t/m 8

deelgenomen aan de Kangoeroe wedstrijd. De kinderen hebben de

wedstrijd digitaal in hun eigen groep gemaakt.

Halverwege mei worden de deelnemerscertificaten met uitslagen naar

ons opgestuurd. Deze zullen aan de kinderen worden meegegeven die

hebben deelgenomen. Via deze link zullen de opgaven terug te vinden

zijn van de wedstrijd van 2022.

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!

Daarnaast kunt u De Borgwal vanaf nu ook vinden op LinkedIn. 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?

KONINGSSPELEN

Vrijdag 22 april staan in Nederland de Koningsspelen op het programma. Op De Borgwal gaan we

dit ook weer vieren. Wij zijn samen met de Sport BSO bezig met de invulling van een mooi

programma. Zodra dit af is, zullen we dit communiceren. Wij willen wel alvast melden dat groep

1 deze ochtend ook van harte welkom is!
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THEATER IN DE MAAK

Zin om tot de zomer nog even lekker toneel te spelen?

In 10 lessen maken we een echte voorstelling!

Op donderdag 7 april start de volgende periode van Theater in de Maak! Deze keer is het een

korte periode van slechts 10 lessen. Tijdens deze 10 lessen werken we naar een echte

voorstelling toe voor alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen.

Theater in de Maak! is voor alle kinderen uit Lingewaard die op de basisschool zitten. Hou je van

toneelspelen? Of wil je het een keertje uitproberen? Kruip jij graag in de huid van iemand

anders? Of ben je juist een beetje verlegen en zou je wel wat meer uit je schulp willen kruipen?

Kom dan een proefles volgen bij Theater in de Maak!

De lessen worden gegeven door Josje Schurink en Wieneke Weitering, regisseuses van

Kindertheater Kleine Kees, en vinden elke donderdagmiddag plaats in het dorpshuis in Angeren.

Van 15:00 tot 15:45 voor kinderen van groep 1 t/m groep 5 en van 16:00 tot 17:00 voor kinderen

van groep 5 t/m 8.

Wil je meer informatie of aanmelden voor een gratis proefles?

Stuur een mailtje naar theaterindemaak@hotmail.com of kijk op onze website

www.theaterindemaak.nl . Volg ons ook op Facebook en Instagram.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 14 april 2022.
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