
Infobrief nummer 21, FEESTWEEK, 2021-2022
AGENDA…

Ma. 11-07-2022

Workshops

Di. 12-07-2022

Schoolreis

Wo. 13-07-2022

Sportdag

Do. 14-07-2022

Eiergooien 13.00

uur

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 15-07-2022

Jaarafsluiting

HIGH LIGHTS

● Programma feestweek maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag!

● Studiemiddag Taaluilen;

● Studiemiddag SZE (schoolzelfevaluatie);

● Opgave broertjes en zusjes;

● Dalton: ons eigen Daltonpoppetje!;

● Potje;

● Zo gaan we met elkaar om;

● Studiedagen volgend schooljaar.

SCHOOLTIJDEN VOLGENDE WEEK

GEWIJZIGD! LET OP! CONTINUROOSTER!!!!

ZELF LUNCH MEENEMEN!

Maandag 08.30 - 14.00 uur

Dinsdag 08.30 - 15.15/16.15 uur

Woensdag 08.30 - 12.00 uur

Donderdag 08.30 - 14.00 uur

Vrijdag 08.30 - 12.00 uur
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JARIGEN

JULI

11 Lex Groep 2B

11 Nora Groep 7

12 Meester Stijn Groep 6 en 7

13 Miley Groep 7

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

MAANDAG 11 JULI 2022

Op maandag 11 juli staat een workshop ochtend gepland. Alle leerlingen hebben zich in de klas

kunnen inschrijven voor een workshop naar keuze.

Alle leerlingen nemen voor deze dag gewoon hun fruit, drinken en lunch mee.

DINSDAG 12 JULI 2022

Op dinsdag 12 juli staat het schoolreisje gepland. Gisteren hebben jullie de flyers met de

informatie via Parro ontvangen!

WOENSDAG 13 JULI 2022

Op woensdag 13 juli wordt de jaarlijkse sportdag gehouden. Ook dit jaar zal de sportdag bij de

sportclub in Bemmel zijn (Ressensestraat 30b, 6684 DA Ressen).

Alle leerlingen worden afgezet op de parkeerplaats bij Sportclub Bemmel tussen 08.15 uur en

08.30 uur. Er zijn 8 vakken. Voor elke groep 1 vak (groep 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 & 8) dit staat

aangegeven. De leerkrachten zullen in het afgezette vak staan. Auto’s rijden na uitstappen kind

(volgens het ‘kiss and ride’ systeem), meteen door! Kinderen worden opgevangen door de

groepsleerkracht. Tussen 12:00-12:15 uur zullen de leerlingen ook weer in de vakken staan en

zullen alle auto’s langs de vakken kunnen rijden om de leerlingen op te halen, volgens hetzelfde

systeem als in de ochtend. Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig in- en uitstappen.

Komen de kinderen op de fiets? Dan mag de fiets in het afgezette vak van de groep gezet

worden.

LET OP:

● Alle kinderen moeten zelf voor een tussendoortje en drinken zorgen.

● Wij hopen veel Borgwal-bidons te zien woensdag, deze bidon kan tussendoor namelijk

worden gevuld met drinken! Een andere beker mag natuurlijk ook. Controleer even goed

of de naam van de leerling nog goed zichtbaar is. Mocht dat niet meer het geval zijn,

graag even met watervaste stift herschrijven.

● Geef de leerlingen een rugzak mee voor al hun spullen. Deze rugzak zullen zij steeds

meenemen naar de volgende activiteit.

● Graag zwemkleding onder de sportkleding aan!

● Schone/droge kleding en een handdoek (in verband met waterspelletjes) meegeven.

Zorg bij mooi weer voor zonnebrand en eventueel een pet.
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DONDERDAG 14 JULI 2022 WIELTJESDAG EN DIKKE BANDEN RACE

Vandaag mogen alle kinderen met GEKKE haren en in hun onesie en/of leukste verkleedkleding

naar school komen. We hebben deze dag de WIELTJESDAG en de DIKKE Banden race.

Alle kinderen van groep 1 t/m 4 mogen iets op wieltjes meenemen (bv. rolschaatsen, skeelers,

step) en de kinderen van groep 5 t/m 8 mogen op hun fiets komen.

Om 13.00 uur start de traditionele eiergooiwedstrijd. Toeschouwers zijn weer van harte welkom.

Alle leerlingen nemen voor deze dag gewoon hun fruit, drinken en lunch mee. Voor een ijskoud

tussendoortje wordt gezorgd.

VRIJDAG 15 JULI 2022, JAARAFSLUITING IN DE EIGEN GROEP

Vrijdag 15 juli staat de jaarsluiting op het programma. We nemen afscheid van groep 8. De

jaarsluiting begint om 10 uur en zal tot ongeveer 11.30 uur duren. Daarna nemen alle juffen en

meesters in de klas afscheid van de groepen. Om 11.45 uur begint het uitvegen van groep 2. Om

12.00 uur begint de zomervakantie.

Bij mooi weer vindt de jaarsluiting buiten plaats en zijn alle ouders daarbij van harte welkom.

Wanneer wij door de weersomstandigheden genoodzaakt zijn de jaarsluiting binnen te houden,

kunnen daar alleen de ouders van groep 8 bij zijn.

STUDIEMIDDAG TAALUILEN

Op De Borgwal werken wij sinds een aantal jaar met pijlergroepen. Alle leerkrachten maken deel

uit van één van de drie pijlergroepen: “samen”, “uitdagend leren” en “zelfstandigheid en

verantwoordelijkheid”. Binnen deze pijlergroepen werken we aan allerlei ontwikkelingen en

vernieuwingen, gericht op het desbetreffende thema van de pijlergroep.

Twee jaar geleden zijn wij gestart met deze pijlergroepen onder begeleiding van Taaluilen. Er is

toen nagedacht over doelen en ambities voor een periode van vier jaar. Inmiddels zijn we twee

jaar verder en zijn er heel wat doelen bereikt. Op woensdagmiddag 22 juni hebben wij met het

team, opnieuw onder begeleiding van Taaluilen, gewerkt aan het evalueren en waar nodig

bijstellen of concretiseren van de doelen en ambities. Ook hebben we nieuwe doelen opgesteld

en een tijdsplanning gemaakt voor de komende twee jaar. We hebben daarnaast nagedacht over

de wijze waarop we deze doelen ook gaan borgen. Na afloop hebben we dit met elkaar

uitgewisseld. Met volle energie kijken we na deze middag uit naar de komende jaren, waarin we

vanuit de pijlergroepen weer aan mooie ontwikkelingen kunnen blijven werken!

STUDIEDAG SZE (SCHOOL ZELFEVALUATIE)

Maandag 27 juni stond de laatste studiedag op het programma. Het team heeft deze dag alle

toetsen van de afgelopen periode geanalyseerd, de schoolscan gemaakt en dit allemaal ingepast

in de plannen voor na de zomervakantie, zodat de start van het schooljaar 2022-2023 vanaf dag

1 goed kan verlopen. Uiteraard vormen de toetsen een leidraad voor de aanpak in de klas, en

wordt de aanpak ook bepaald op basis van alle andere gegevens van de leerlingen en observaties

van de leerkrachten. De toetsen zijn daarbij een handig hulpmiddel, maar wij gaan zorgvuldig en

kritisch met de resultaten om.
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OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Wij krijgen de laatste tijd veel aanmeldingen voor de komende schooljaren. Ontzettend fijn en

ook nodig om enkele groepen te kunnen blijven formeren. Wij willen graag voor de broertjes en

zusjes van onze huidige leerlingen een plek vrijhouden. Staan zij nog niet aangemeld bij ons,

dan willen wij jullie vragen dit te doen middels een aanmeldformulier. Deze zijn te downloaden

via onze website, maar uiteraard kunt u er ook even naar vragen bij de leerkrachten.

DALTON

YESSSS!!! Eindelijk konden we dinsdag 28 juni j.l. ons nieuwe Borgwal poppetje onthullen.

Samen met de leerlingen van groep 8 en vormgeefster Ingeborg Kaandorp zijn we aan de slag

gegaan om een poppetje te ontwikkelen voor het Dalton ontwikkelplan dat ik voor mijn opleiding

moest maken. Hieronder foto's van "the making of"....

Nu we dan een eigen Borgwal poppetje hebben, willen we graag al onze leerlingen laten

nadenken/stemmen over een naam. Jullie mogen er samen met jullie kind (eren) over nadenken

en kiezen uit:

Wallie

Borgie

Bowa

Borgje

anders, namelijk: ………………………………………

Jullie mogen jullie keuze op een briefje schrijven en aan je eigen meester of juf geven. Op

donderdag 14 juli maken we de naam van ons Borgwal poppetje bekend.

SUCCES ALLEMAAL!!!

POTJE

Elke dinsdag komt in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan Nederland kind Pascaline in

Burkina Faso. Informatie over haar hangt in alle klassen. Alle leerlingen zijn vrij om iets te

doneren in het potje. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons Plan Nederland kind Pascaline

uit Burkina Faso. De opbrengst van het potje in de maand juni was €20,67.

>>>>>>>>>>>DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!<<<<<<<<<<<<
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ZO GAAN WE MET ELKAAR OM

De afgelopen periode heeft groep 3 trainingen gevolgd van ABC coaching Bemmel. In deze

trainingen zijn de kinderen van groep 3 met verschillende doelen aan de slag geweest:

● Emoties.

● Nee of stop durven zeggen. Maar ook het ontvangen van een

nee of stop.

● Rust en Kracht.

De laatste training stond in het teken van rust en kracht. De kinderen

hebben geoefend met ademen: adem in (net alsof je aan een plantje

ruikt), adem uit (net alsof je een heel klein blaadje voorzichtig

wegblaast). De kinderen hebben hiervoor een glitter potje (kracht

potje) gemaakt, met een eigen gekozen kracht erin. De kinderen

moesten het potje schudden en de adem oefening doen. Dit kan

handig zijn als je boos bent, bang bent of heel hard gesport hebt om

weer tot rust te komen. Dit is natuurlijk in de training ook even

geoefend!

STUDIEDAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR 2022-2023

Wij hebben de studiedagen voor volgend schooljaar vastgesteld:

Vrijdag 4 november 2022

Woensdag 23 november 2022

Dinsdag 6 december 2022

Donderdag 6 april 2023

Vrijdag 7 april 2023

Vrijdagmiddag 23 juni 2023

Maandag 26 juni 2023

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 14 juli 2022.
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