
Infobrief nummer 19, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 27-06-2022

Studiedag team,

leerlingen vrij!

Di. 28-06-2022

14.15 uur iedereen

welkom op het

plein!

Potje

Wo. 29-06-2022

VERRASSING!

Do. 30-06-2022

Verjaardag van juf

Demi vieren (groep

5, middag)

Zomerrapporten

mee naar huis

Vr. 01-07-2022

17.00 uur finale

beachvolleybal op

de Waalkade,

Nijmegen

Groep 8 training

ABC Bemmel

Groep 8 bezoekt De

Theaterkerk

Ma. 04-07-2022

Facultatieve

rapport-/driehoeks

gesprekken

Di. 05-07-2022

Facultatieve

rapport-/driehoeks

gesprekken

Potje

Doorschuifmiddag

13.15 - 15.15 uur!

Wo. 06-07-2022

Facultatieve

rapport-/driehoeks-

gesprekken

Do. 07-07-2022

Musical groep 8

Nieuwe infobrief

gaat uit

Juf Annemieke in

groep 7

Vr. 08-07-2022

Groep 8 start om

10.00 uur

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Predicaat Excellente School?;

● Testen nodig?;

● Stukje vanuit IB;

● Geslaagd en afgerond!;

● Vanuit IB;

● Uit het inspectierapport!;

● Einde schoolzuivelproject;

● Hulp gezocht voor de feestweek.

●

PREDICAAT EXCELLENTE SCHOOL??

Maandag 27 juni horen wij of wij wederom het predicaat Excellente School

krijgen uitgereikt. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan willen wij iedereen

uitnodigen om op dinsdag 28 juni om 14.15 uur op het plein te komen.

Daarnaast willen wij dit op woensdag 29 juni vieren met alle leerlingen tijdens

een feestdag bij Sportclub Bemmel. Alle leerlingen mogen daar komen tussen

08.10 en 08.30 uur. Wij werken daar weer met de ‘kiss and ride’ zone, zoals bij

de Koningsspelen. Ook zal er voor elke groep een fietsenstalling zijn. Om 12.00

uur kunnen alle leerlingen daar weer worden opgehaald. Nu maar duimen dat

we maandag goed nieuws krijgen… Wij houden jullie op de hoogte!

TESTEN NODIG?

Corona laait weer op, horen wij in het nieuws. Een enkele leerling is helaas ook weer besmet

door Corona. Mochten jullie behoefte hebben aan zelftesten, dan kunnen deze worden gevraagd

bij de leerkrachten. In alle groepen liggen zelftesten klaar om uitgedeeld te worden.
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JARIGEN

JUNI

24 Daan groep 4

24 Roos groep 4

25 Zoey groep 2B

26 Saar groep 5

29 Senne groep 1B

29 Valérie groep 4

30 Olivia groep 8

30 juf Demi groep 5

JULI

2 Davin groep 8

4 Piet groep 5

7 Jesper groep 1B

8 Fedde groep 3

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

DALTON: GESLAAGD!

Met trots kunnen wij vertellen dat juf Anne vorige week is

geslaagd voor haar opleiding. Zij is nu echt officieel een DaCo!

GEFELICITEERD!

Woensdag 15 juni was een spannende dag voor juf Anne: de laatste

dag van haar 2 jarige HBO+ opleiding tot Daltoncoördinator. Zij

moest haar portfolio en het Daltonontwikkelplan dat zij voor De

Borgwal heeft geschreven, presenteren.

Gelukkig was iedereen, en vooral de docenten, erg enthousiast

over de inhoud van de presentatie en ontving juf Anne haar

diploma. Zij is nu officieel Daltoncoördinator!

AFGEROND!!

Juf Rianne en juf Demi hebben blok 2 van de gymopleiding afgerond! Zij moeten dit schooljaar

nog 1 keer naar de HAN om het eindgesprek te voeren. Na de zomervakantie start blok 3, het

laatste blok. Hopelijk mogen zij dan in februari/maart 2023 hun gymdiploma in ontvangst

nemen!

EINDE SCHOOLZUIVEL PROJECT

Het schoolzuivelproject is deze week gestopt. Vanaf volgende week wordt de melkvoorraad niet

meer aangevuld.

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?
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STUKJE VANUIT IB

In de groepen 3 t/m 5 leren de kinderen bij het rekenen alle zogenoemde basisvaardigheden.

Denk aan optellen en aftrekken t/m 20 en alle tafels. Dit zijn de voorwaarden om in de

bovenbouw verder te kunnen met onderwerpen zoals breuken en procenten. Want om

bijvoorbeeld 3/4 deel van 20 uit te rekenen, is het wel zo handig als je de tafel van 4 kent! Het

rekenen zou je dus kunnen zien als een soort muurtje, dat bestaat uit allemaal losse bakstenen,

waarmee je eerst een stevige basis metselt, om vervolgens het muurtje steeds hoger te maken.

Het is belangrijk dat kinderen de basisvaardigheden van het rekenen automatiseren, wat

betekent dat ze deze sommen correct en vlot kunnen uitrekenen. Dit zorgt ervoor dat er bij het

rekenen met ingewikkeldere sommen meer ruimte vrij is in het werkgeheugen. Bovendien

ontstaan de meeste problemen met rekenen in de bovenbouw door onvoldoende automatisering

van de basisrekenvaardigheden. Belangrijk dus om dit goed in kaart te brengen!

Natuurlijk houden alle leerkrachten het automatiseren van de leerlingen goed in de gaten door

te observeren en door bijvoorbeeld methode en Cito-toetsen af te nemen. Daarnaast bestaat er

een meetinstrument, de Bareka rekentoets, dat specifiek gericht is op het automatiseren. In

september hebben wij deze Bareka rekentoets bij een aantal leerlingen uit de groepen 3 t/m 7

afgenomen. Na het maken van de toets zien we

precies welke onderdelen een leerling al

geautomatiseerd heeft en welke nog wat oefening

nodig hebben. Dit geeft veel inzicht voor zowel de

leerkracht als de leerlingen zelf.

In juni is de Bareka opnieuw afgenomen. Zo kunnen

we de groei van de leerlingen ten opzichte van

september goed zien. Volgend schooljaar zal worden

gekeken hoe de Bareka een vastere plek kan gaan

krijgen om de groei van de leerlingen op het gebied

van automatiseren goed te kunnen volgen. Hier zullen

we jullie uiteraard van op de hoogte houden.

INFORMATIE FEESTWEEK MAANDAG: HULP GEZOCHT!!

Op maandag 11 juli staat er een workshop ochtend gepland. Er worden deze ochtend

verschillende workshops verzorgd, zoals: kickboxen, koken, drama, grafisch vormgeven, muziek,

mad science, voetbalclinic en nog veel meer.

We zijn nog op zoek naar ouders, opa´s, oma´s, ooms of tantes of andere bekenden die een

workshop willen verzorgen. Het gaat dan om het geven van een workshop van 9:00 tot 10:00 uur

en van 10:45 tot 11:45 uur.

Dus heb of ken jij iemand die een workshop kan verzorgen? Geef je dan op via Parro of bij de

groepsleerkracht.

INFORMATIE FEESTWEEK WOENSDAG: HULP GEZOCHT!!

Op woensdag 13 juli staat de sportdag gepland. Wat fijn dat we al zoveel aanmeldingen hebben,

maar helaas hebben we nog niet genoeg hulp om alle groepen te voorzien van begeleiding.

Daarom zijn we nog op zoek naar ouders, opa´s, oma´s, ooms of tantes of andere bekenden die

het leuk vinden om een groepje kinderen of een spel te begeleiden. Bij het begeleiden ben je

altijd samen met een andere ouder of groepsleerkracht.

Lijkt het je leuk, geef je dan snel op via Parro!
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UIT HET INSPECTIERAPPORT

Op 17 maart heeft de Inspectie van het Onderwijs De Borgwal bezocht. Gedurende deze dag

hebben de inspecteurs onze school beoordeeld op vier verschillende kwaliteitsgebieden. Er is

gekeken naar het onderwijsproces, de veiligheid en het schoolklimaat, de onderwijsresultaten

en als laatste naar het sturen, de kwaliteitszorg en ambities. Elk van deze vier

kwaliteitsgebieden is opnieuw verdeeld in verschillende standaarden. Wij zullen jullie de

komende tijd meenemen in de beoordelingen van de inspectie op deze vier kwaliteitsgebieden

en standaarden.

Het eerste kwaliteitsgebied, het onderwijsproces, is beoordeeld op basis van 5 standaarden: het

onderwijsaanbod, zicht op ontwikkeling en begeleiding, het pedagogisch-didactisch handelen, de

onderwijstijd en de afsluiting. Wij zullen nu als eerste stilstaan bij het onderwijsaanbod.

Uit het inspectierapport:

Het leerstofaanbod is breed en afgestemd op leerlingen

We waarderen de standaard Aanbod als Goed.

Zoals we hebben gelezen in de zelfevaluatie van het bestuur, gaat de school in

onderwijsplannen gedetailleerd in op het leerstofaanbod. Daarin komen referentieniveaus,

lesmethodes, tijdsbesteding, differentiatie op verschillende niveaus, werkvormen, toetsing

en evaluatie uitgebreid aan bod. In het aanbod is beredeneerd aandacht voor

Daltonvaardigheden, onderzoekend leren, sport- en bewegingsonderwijs en muzikale

ontwikkeling. Voor deze laatste twee onderdelen zijn er doelen per leerjaar opgesteld.

Onderzoekend leren is elk jaar opgehangen aan een project vanuit Wetenschapsknooppunt van

de Radboud Universiteit, waarvoor dan specifieke lessen ontwikkeld worden. Ook is er een

schoolbreed programma om leerlingen gedurende de gehele basisschoolperiode te

ondersteunen bij onder andere ontwikkelen van weerbaarheid, zelfvertrouwen en ontdekken

van de eigen talenten. Deze elementen hebben we op de school terug gezien en gehoord.

Burgerschap is weliswaar verweven in diverse vakinhouden en activiteiten op De Borgwal,

maar dit moet nog meer planmatig vorm krijgen.

Wat merken de leerlingen hiervan?

Door Iven (groep 8):

Wat ik leuk aan deze school vind is: dat we sporten met meester Sam. En dat we met een

weektaak werken en als je het moeilijk vindt om iets te begrijpen, kan je naar de wisselklas.

Dat is heel leuk en dan begrijp je alles meer. En ook als je wat meer uitdaging nodig hebt, kan

dat in in de wisselklas. Dit is een super school!

Door Rinske (groep 8):

We sporten bijna elke dag 15/20 minuten met meester Sam buiten op het schoolplein. Dat vind

ik heel leuk om te doen, want we doen heel veel verschillende soorten sporten. We werken ook

met doelenkaarten, dat vind ik heel fijn. Als ik bij een doel 5 goed heb ga ik iets anders

uitdagends doen. Als ik het moeilijk vind, sluit ik aan bij de verlengde instructie.

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 7 juli 2022.
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