
Infobrief nummer 17, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 30-05-2022

Start Cito-toetsen

Di. 31-05-2022

Potje

Schoolfotograaf

Avond 4-daagse

Wo. 01-06-2022

Avond 4-daagse

Do. 02-06-2022

ABC in groep 3.

Avond 4-daagse

Vr. 03-06-2022

Groep 3 naar het

dijkmagazijn.

Avond 4-daagse

Ma. 06-06-2022

Tweede

pinksterdag

Di. 07-06-2022

Potje

Wo. 08-06-2022 Do. 09-06-2022

Nieuwe infobrief

gaat uit

Vr. 10-06-2022

ABC in groep 8

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Bocht bij lokaal groep 8;

● Even iets doorgeven?!;

● Cito Eindtoets groep 8;

● Vanuit IB;

● Inspectierapport;

● Opbrengst sponsorloop.

JARIGEN

JUNI

1 Joep L Groep 8

2 Sophie Groep 6

4 Juf Wendy Groep 1/2B

5 Fedde Groep 1B

6 Vera C Groep 4

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne verjaardag

toe! GEFELICITEERD!

NIEUWE LEERLINGEN

Wij willen Job (groep 1A) van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jou een hele

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!

EVENTJES IETS DOORGEVEN?

Wanneer jullie in de ochtend of in de middag eventjes kort iets willen doorgeven over de

leerlingen, dan zijn jullie uiteraard van harte welkom om het plein op te lopen en de leerkracht

even aan te schieten. Vanaf 08.20 uur staan de meeste leerkrachten wel op het plein. Het

kleuterteam is uiteraard in de klas.
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DALTON

In de vorige infobrief vertelde ik dat Ingeborg Kaandorp van de Open Academie met groep 8

bezig is geweest met handlettering voor het Daltonontwikkelplan waar ik voor mijn opleiding

mee bezig ben. Afgelopen vrijdag mochten de kinderen een poppetje ontwerpen. Deze

ontwerpen zijn uiteindelijk samengevoegd en er is een echt “BORGWALPOPPETJE” ontstaan. Zo

ontzettend gaaf!!! Binnenkort zullen we dit nieuwe poppetje gaan onthullen op het plein!

En….. jullie mogen alvast met jullie kinderen na gaan denken over een leuke naam die jullie

bij onderstaande poppetjes en De Borgwal vinden passen.

OR: AVOND4DAAGSE

Volgende week is de Avond4Daagse in Bemmel. Wij lopen met maar liefst 158 Borgwallers mee!

Wij wensen alle lopers een hele fijne wandelweek toe en hopen jullie allemaal onderweg te

zien!
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VANUIT DE GEMEENTE: INFORMATIEBIJEENKOMST PLEEG-/STEUNOUDERS

Overweeg je wel eens of pleegouderschap iets voor jou is? Of wil je steun geven aan een ander

gezin uit jouw buurt? Kom op dinsdag 7 juni naar de informatiebijeenkomst in kasteel De

Kinkelenburg in Bemmel.

Voor Jamie zoeken we een weekendpleeggezin. Zo kan zijn mama, die er alleen voor staat, even

voor zichzelf zorgen. Jamie heeft eens in de twee weken een fijne plek nodig, waar hij kan

voetballen en spelen. Ook een steungezin in de buurt kan voor sommige kinderen een uitkomst

zijn. Bijvoorbeeld voor een middag opvang in de week.

In de corona tijd hebben zich té weinig nieuwe pleegouders en steungezinnen aangemeld, en dat

begrijpen we! Maar nu wordt het nijpend voor deze kinderen. In de gemeente Lingewaard zijn

we dan ook hard op zoek naar pleegouders en steungezinnen die iets voor een kind willen

betekenen.

Informatiebijeenkomst dinsdag 7 juni

De informatiebijeenkomst op dinsdag 7 juni is van 20.00 tot 21.30 uur in kasteel De

Kinkelenburg, Kinkelenburglaan 6 in Bemmel. Van ervaren pleegouders en steunouders hoor je

alles over Buurtgezinnen en deeltijd, crisis- en voltijd pleegzorg. Mail voor meer informatie en

aanmelden naar Gwen of Janet via: g.kemperman@entrealindenhout.nl en

janet@buurtgezinnen.nl.

LEERLINGENRAAD: BOCHT BIJ LOKAAL GROEP 8

Tijdens de leerlingenraad kwam er weer naar voren dat de bocht bij het lokaal van groep 8 als

gevaarlijk wordt ervaren door leerlingen. Ondanks dat er 2 poppen staan, wordt er nog

regelmatig de binnenbocht genomen wat zorgt voor onveilige situaties. De leerlingenraad kwam

met de oplossing om een lijn te maken op de straat met pijlen. Dit wordt nu overlegd met de

gemeente. Tot die tijd zullen we met stoepkrijt een lijn en pijlen tekenen.

NPO: WKRU AFSLUITING

De afgelopen tijd zijn wij in groep 6, 7 en 8 bezig geweest met het project van het WKRU. In

elke klas zijn we aan de slag gegaan met historische bronnen over een weeshuis in

Nederlands-Indië en hebben de kinderen geleerd hoe je met die bronnen om moet gaan. Zo is

het bijvoorbeeld belangrijk om na te denken wie de bron heeft gemaakt en met welk doel dit is

gedaan. Met verschillende bronnen kun je dezelfde vraag beantwoorden, maar er komt dan niet

altijd hetzelfde antwoord uit. Uiteindelijk zijn de leerlingen in groepjes aan de slag gegaan met

hun eigen onderzoeksvragen en heeft elke groep dit gebundeld in een lapbook.

Momenteel zijn wij bezig met het schrijven van een hoofdstuk in het boek van het WKRU over dit

jaar. Dit boek is bedoeld voor scholen die ook met deze onderzoeken en lessenseries willen

werken. In januari is er weer een ‘winterschool’ voor leerkrachten uit heel Nederland, waar wij

een workshop zullen verzorgen samen met de onderzoekers.
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CITO EINDTOETS GROEP 8

Half april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets van

het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij de uitslag

gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 534,8. De leerlingen van De Borgwal hebben het

wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep was 540,8! Ruim boven het landelijk

gemiddelde. Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie!

STUKJE VANUIT IB

Op De Borgwal werken wij met onderwijsplannen. In deze onderwijsplannen staat per vakgebied

beschreven hoe ons onderwijs eruit ziet. Zo staat er bijvoorbeeld in hoe vaak per week wij een

bepaalde les geven, hoe een les is opgebouwd, welke materialen we gebruiken en hoe en

wanneer we een toets afnemen. Voor ieder vakgebied is dit voor de onderbouw (groepen 1-2),

de middenbouw (groepen 3-5), en de bovenbouw (groepen 6-8) apart beschreven. Daarnaast is er

onderscheid gemaakt in hoe het onderwijs voor het betreffende vakgebied eruit ziet voor de

basisgroep (de groep kinderen voor wie het basisaanbod passend is), voor de groep kinderen die

verrijkt onderwijs krijgt en voor de groep kinderen die een intensief aanbod krijgt.

De onderwijsplannen voor spelling en voor technisch lezen zijn momenteel helemaal klaar en

worden in de praktijk door ons uitgevoerd. Aan het onderwijsplan voor rekenen wordt gewerkt

door Annemieke, die hiervoor in het kader van haar masteropleiding een onderzoek uitvoert.

Naast onderwijsplannen voor o.a. de bovengenoemde vakgebieden, maken wij bijvoorbeeld ook

onderwijsplannen op het gebied van Dalton. De onderwijsplannen dragen bij aan een goede

doorgaande leerlijn en afstemming tussen de groepen.

Gedurende het jaar werken wij volgens de richtlijnen en afspraken in onze onderwijsplannen.

Onze onderwijsplannen vormen dus een uitgangspunt voor ons handelen en bieden houvast, maar

uiteraard kijken wij in eerste instantie naar wat wij in de klas zien en wat de kinderen op een

bepaald moment voor een bepaald vakgebied nodig hebben, zodat wij ons aanbod voor ieder

kind passend kunnen maken.

INSPECTIERAPPORT

Op 17 maart is de inspectie op De Borgwal geweest. Afgelopen week hebben wij het

conceptrapport ontvangen. De interim bestuurder mag hierop reageren. Deze reactie wordt

toegevoegd aan het verslag, daarna is het verslag definitief. Zodra wij de definitieve versie

hebben ontvangen, zullen wij deze met jullie delen.

OPBRENGST GOEDE DOELENACTIE SPONSORLOOP

Op woensdag 13 april, tijdens de paasviering, renden alle kinderen van De Borgwal de benen uit

hun lijf voor de sponsorloop. In de volle zon, aangemoedigd door heel veel ouders, kinderen en

juffen en meesters, werden er honderden rondjes om de school gelopen. Wat hebben jullie

allemaal ontzettend je best gedaan en wat hebben jullie veel sponsors gevonden!

Het geld is inmiddels geteld, en (tromgeroffel…!) in totaal hebben we 3923 euro opgehaald!

Wauw, wat een geweldig bedrag! Dit bedrag komt ten goede aan het Berenbos in Ouwehands

Dierenpark. Wij zullen de 4 kavels (stukken grond) die De Borgwal al bezit, met 7 jaar verlengen.

Daarnaast zullen we er 3 nieuwe kavels in het Berenbos bij kopen. In het Berenbos worden door

stichting Bears in Mind beren opgevangen die zijn mishandeld of getraumatiseerd. Met deze

fantastische bijdrage kan Bears in Mind goed voor deze beren in het Berenbos blijven zorgen.

Ontzettend bedankt allemaal voor jullie enorme inzet!

Op deze website (https://www.bearsinmind.org/Berenbos/) is meer informatie te vinden over

het Berenbos en de beren die er momenteel worden opgevangen.
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WEBSITE

Neem 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!

Daarnaast is De Borgwal nu te vinden op LinkedIn, waar jullie ons kunnen volgen. Wanneer jullie

geen FaceBook, Instagram of LinkedIn hebben, kunnen jullie via onze website toch alle berichten

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

BIJLAGE BIJ DE INFOBRIEF

De Centrale Lingeraad is voor volgend schooljaar op zoek naar nieuwe leden. De bijlage bij deze

infobrief geeft hier meer informatie over.

MR BLIKT TERUG EN KIJKT VOORUIT

Zoals twee weken geleden in deze Infobrief is aangekondigd, heeft de MR in de afgelopen

vergadering het schooljaar tot nu toe geëvalueerd. Vanuit de medezeggenschapsraad is onder

meer actief gewerkt aan het verbeteren van de communicatie met ouders en verzorgers. Zo

staat er uitgebreidere informatie op de website van De Borgwal over de MR, is er eenmalig een

nieuwsbrief uitgebracht over de MR-verkiezingen en stonden er geregeld berichten van de MR in

de Infobrief. Verder dacht de MR dit schooljaar actief mee over allerlei schoolzaken en

schoolbeleid.

Terugkijkend op dit schooljaar, stelt de MR vast dat De Borgwal veel heeft gedaan. Zo zien wij

dat De Borgwal met succes aandacht gaf aan bewegen en bijvoorbeeld (pauze-)sport heeft

georganiseerd. Ook heeft de school de extra ondersteuning op gebied van rekenen & taal kunnen

integreren in het lesaanbod. Verder heeft De Borgwal nog geen klas naar huis hoeven sturen

dankzij de extra inzet en flexibiliteit van alle leerkrachten, onderwijsondersteuners en

-assistenten alsmede stagiaires en directeur Christine. De MR is het team van De Borgwal daar

zeer dankbaar voor.

Met de laatste vergadering van dit schooljaar in zicht, blikt de MR vooruit naar het nieuwe

schooljaar en bespreken wij welke aandachtspunten in het MR-jaarplan voor 2022-2023 horen.

Heb je ideeën of input voor het jaarplan van volgend schooljaar, neem dan contact op met een

van de MR-leden of mail naar mrdeborgwal@delinge.nl. Andere vragen, opmerkingen of

suggesties voor de MR kun je ook via deze weg kenbaar maken. Op de webpagina van de MR

(https://www.borgwal.nl/medezeggenschap/de-mr/ ) vind je meer informatie over de

medezeggenschapsraad van De Borgwal alsmede de notulen van de afgelopen MR-vergadering.

Fijne Hemelvaart!

Klaas Jan, Youri, Sanne, Dana, Anne, Thijs en Karen

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 9 juni 2022.
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