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AGENDA…

Ma. 18-04-2022

Tweede paasdag,

iedereen vrij!

Di. 19-04-2022

Potje

Juf Wendy de

ochtend in groep

1-2A

Wo. 20-04-2022

Schoolfruit

Eindcito groep 8

Do. 21-04-2022

Schoolfruit

Eindcito groep 8

Groep 1-2a excursie

kriebelbeestjes

9.00- 10.00uur

groep 1-2b excursie

kriebelbeestjes

10.30- 11.30 uur

Verjaardag van juf

Rianne vieren

(groep 3, middag)

Vr. 22-04-2022

Schoolfruit

Groep 1 van harte

welkom!

Groep 1 t/m 4

starten bij SC

Bemmel!

Groep 5 t/m 8

starten op De

Borgwal!

KONINGSSPELEN

MEIVAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 8 MEI 2022

Ma. 09-05-2022 Di. 10-05-2022

Potje

Juf Annelies in

groep 1/2A

Wo. 11-05-2022 Do. 12-05-2022

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 13-05-2022

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Koningsspelen 22 april 2022;

● Dalton: ons ‘trots op’ moment;

● Vanuit IB;

● NPO;

● Interne verhuizing;

● Verloop traject predicaat ‘Excellente School’.

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Kyan (1a), Wies (1a), Jort (1b) en Boris (1b) van harte welkom heten op De Borgwal!

Wij wensen jullie een hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!!

KONINGSSPELEN

Volgende week vrijdag staan de Koningsspelen gepland. Zoals wij al eerder hebben aangegeven,

is ook groep 1 deze dag van harte welkom. De groepen 1 t/m 4 worden in de ochtend niet op De

Borgwal verwacht, maar bij de sportvelden van SC Bemmel. De leerlingen van de groepen 5 t/m

8 komen ‘s morgens wel gewoon op De Borgwal met de fiets. Zij gaan tussen de middag niet naar

huis en zijn om 15.15 uur uit bij de sportvelden van SC Bemmel. Uitgebreide informatie over

deze dag volgt volgende week!
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JARIGEN

APRIL

22 Kyan Groep 1A

23 Jort Groep 1B

25 Boris Groep 1B

26 juf Monique

28 Tess Groep 2A

29 Vik Groep 1A

30 juf Rianne Groep 3

MEI

1 Floris Groep 4

2 Saar Groep 4

4 Djullian Groep 2B

4 Luca Groep 3

6 Lieke Groep 1B

10 Mika Groep 2B

10 Fynn Groep 5

11 Jasmijn Groep 7

13 Esmee Groep 7

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

BEZOEK JURY EXCELLENTE SCHOLEN: HOE NU VERDER?

Afgelopen woensdag 6 april zijn wij bezocht door de jury Excellente Scholen. De juryleden zijn

door 2 leerlingen uit groep 8 rondgeleid door de school om onze lessen te bekijken. Daarnaast

hebben zij met leerkrachten, externen, ouders en leerlingen gepraat. De hele ochtend hebben

zij gekeken en onderzocht of zij het door ons gekozen excellentieprofiel door de school heen

zagen. Of dat zo is, weten we nu nog niet. De uitslag van dit bezoek volgt op 27 juni. Tot die tijd

blijft het spannend! Wat de uitslag ook mag worden: wij zijn trots op onze school en onze

leerlingen! We houden jullie op de hoogte.

INTERNE VERHUIZING

De afgelopen weken zijn de schilders van Harry Mattijssen druk bezig geweest met het

binnenschilderwerk in de school. Dit is nu helemaal afgerond! Na overleg hebben we besloten om

een interne verhuizing door te voeren. Deze stond al op de planning voor in de zomervakantie,

maar nu alles opnieuw moest worden opgehangen, was dit een mooie kans om de verhuizing

meteen door te voeren. Groep 1/2A is gestart in het ’oude’ lokaal van groep 3. Groep 1/2B is

gestart in het ‘oude’ lokaal van groep 1/2A. Groep 3 is gestart in het ‘oude’ lokaal van groep

1/2B.

SCHILDERS VAN HARRY MATTIJSSEN: BEDANKT!

Het zal niet meevallen, een basisschool schilderen terwijl deze in bedrijf is! Wat een vragen

hebben de schilders de afgelopen weken beantwoord van al die meelevende leerlingen en wat

werden ze veel op hun vingers gekeken. Maar, wat hebben we ook genoten van de gezelligheid

die dit alles met zich mee heeft gebracht. De samenwerking liep gesmeerd, zowel de schilders,

de leerlingen als alle leerkrachten zijn de afgelopen weken weer enorm flexibel geweest.

Dankjewel allemaal!
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DALTON

Even een ‘trots op momentje’ van Daltonbasisschool De Borgwal naar aanleiding van het

schilderwerk. Hieronder een aantal voor- en na-foto’s. En wilt u dit in levende lijve bekijken, in

mei zullen wij weer inloopmomenten plannen!
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STUKJE VANUIT IB

Sinds het begin van dit schooljaar zijn wij op De Borgwal gestart met een nieuwe aanpak voor

het technisch lezen. Waar we voorheen in de groepen 4-8 de methode Estafette gebruikten,

hebben wij er nu voor gekozen om grotendeels zonder deze methode te werken. Leesplezier en

leesmotivatie zijn belangrijke aspecten in de leesontwikkeling van kinderen. Immers, wie

gemotiveerd is om te lezen, zal meer lezen en ook een steeds betere en vlottere lezer worden.

Wij willen op De Borgwal uitdragen dat lezen leuk is! Dit doen wij door middel van ons

leescircuit. Vier keer per week wordt er een half uur gelezen. Het verschilt per keer wat de

kinderen lezen. Zo staat onder andere toneellezen op de planning. De kinderen lezen dan

(hardop) in een groepje uit hetzelfde boek waarbij elk kind een andere rol heeft. Ook lezen de

kinderen strips, Nederlandse klassiekers en (digitale) informatieboekjes. Zo maken de kinderen

kennis met diverse soorten teksten en boeken. Naast het lezen voor het leescircuit, lezen de

groepen 4-5 in de Vloeiend en Vlot boekjes van Estafette. Hier staat iedere dag een bepaald doel

(leesmoeilijkheid) centraal, zoals woorden met -aai, -ooi, -oei of woorden die beginnen met ge-,

be- of ver-. De kinderen lezen in een Estafette boekje dat aansluit bij hun eigen leesniveau.

Afhankelijk van het leesniveau, lezen de kinderen 3 keer per week, 1 keer per week of eens per

2 weken bij de leerkracht. Kinderen van groep 5-8 lezen naast het leescircuit ook wekelijks

teksten van Nieuwsbegrip, voor het begrijpend lezen. Ook wordt er geoefend met het vlot lezen

van woordrijtjes. Na een aantal maanden gewerkt te hebben met het leescircuit, zien wij dat de

kinderen genieten van het lezen. Met name de toneelleesboeken zijn razend populair!

NPO: PAUZESPORT

Bijgaand artikel stond op 30 maart 2022 in De

Telegraaf. Het ontwikkelen van goede motorische

vaardigheden is een van de redenen waarom wij op De

Borgwal hebben gekozen voor Buitensport. Daarnaast

is aangetoond dat bewegen een positieve invloed

heeft op de ontwikkeling van verschillende

hersengebieden van kinderen. Bovenal is het grote

enthousiasme en het plezier dat de kinderen aan alle

sport- en spelactiviteiten van meester Sam beleven

voor ons een minstens zo belangrijke reden om te

kiezen voor Buitensport!

Onze kinderen sporten 4 keer per week onder

schooltijd op het plein, onder leiding van onze

sportdocent Sam. Op woensdag of donderdag krijgen

de kinderen gymles. Kinderen bewegen op De Borgwal

dus volop en de betrokkenheid bij het leren is na het

sporten weer groot.

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, Daltonbasisschool de Borgwal, worden wekelijks voorzien van nieuwtjes!

Ook is De Borgwal nu te vinden op LinkedIn, waar u ons kunt volgen.

Wanneer u geen FaceBook, Instagram of LinkedIn heeft, kunt u via onze website toch alle

berichten volgen. Checkt u ook regelmatig de jaarkalender middels de link op de eerste pagina?

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 12 mei 2022.
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