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AGENDA…

Ma.19-09-2022

Startgesprekken

Di. 20-09-2022

Startgesprekken

Schoolfruit

Potje

ABC training

groep 8

Wo.21-09-2022

Startgesprekken

Schoolfruit

Do. 22-09-2022

Startgesprekken

Schoolfruit

Vr. 23-09-2022

Startgesprekken

Ma.

26-09-2022

Di. 27-09-2022

Schoolfruit

Potje

Wo.

28-09-2022

Schoolfruit

Do. 29-09-2022

Schoolfruit

Nieuwe

infobrief komt

uit

Vr. 30-09-2022

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Inloop;

● Zo gaan we met elkaar om;

● Uit het inspectierapport;

● OR;

● Dalton: de leerlingenraad;

● Klassenouders en biebouders;

JARIGEN

SEPTEMBER 2022

17 Feline Groep 8

17 Renesmee Groep 3

18 Arjaan Groep 2A

19 Thomas Groep 7

23 Riv Groep 1B

23 Jolie Groep 4

24 Tess Groep 3

30 Maud Groep 6

Wij wensen jullie allemaal een fantastische dag toe!

OR

Woensdagavond 14 september heeft de OR vergaderd met het team van De Borgwal. Alle

werkgroepen zijn deze avond bijeen gekomen om de eerste brainstormsessie te doen voor alle te

organiseren activiteiten dit schooljaar. Zowel de OR als het team kijken terug op een geslaagde

avond met mooie ideeen.
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INLOOP

De komende 2 weken staat er in iedere groep weer een inloop gepland. De kinderen kunnen jullie

op dat moment de klas laten zien. Hieronder kunnen jullie per klas zien op welke dag de inloop

gepland staat.

Inloop, 15.15 - 15.45 uur

1/2A: Maandag 26 september 5: Donderdag 29 september

1/2B: Maandag 26 september 6: Donderdag 22 september

3: Donderdag 29 september 7: Dinsdag 27 september

4: Donderdag 29 september 8: Maandag 19 september

ZO GAAN WE MET ELKAAR OM

Afgelopen week is het gedragsprotocol in alle klassen besproken. Elke leerkracht heeft met

zijn/haar leerlingen gesproken over het positieve gedrag dat

leerlingen van elkaar op De Borgwal wensen te zien.

Om het positieve gedrag te stimuleren, wordt onder andere het

Trots op Bord ingezet dat in elke klas hangt. De leerlingen kunnen

op een kaartje schrijven waar ze trots op zijn en dit kaartje op het

Trots op Bord hangen. Aan het einde van elke maand kiest elke klas

een kaartje uit dat op het algemene Trots op Bord in de hal van De

Borgwal komt te hangen.

In het klassengesprek is ook gesproken over plagen en pesten. Wat

is plagen en pesten en wat zijn de verschillen? De leerlingen weten

ook welke stappen er worden ondernomen als er wordt gepest. Wij

willen aan u vragen als u een vermoeden van pesten heeft, om dit

bij de groepsleerkracht van uw kind te melden. Mocht het nodig

zijn, dan zal de gedragscoördinator van De Borgwal, Thijs Rasing (leerkracht van groep 7), bij

eventuele vervolggesprekken aansluiten.

Na het klassengesprek heeft één kind uit elke klas het gedragsprotocol ondertekend. Het

gedragsprotocol zal ook door de voorzitter van de MR en de directie van De Borgwal worden

ondertekend. Het gedragsprotocol is te lezen op de website van De Borgwal.
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UIT HET INSPECTIERAPPORT

Op 17 maart 2022 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 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. Eerder hebben wij het onderwijsaanbod en zicht op ontwikkeling en

begeleiding toegelicht. Wij zullen nu stilstaan bij het pedagogisch-didactisch handelen.

Uit het inspectierapport:

Doelgericht afstemmen op de leerbehoeften van leerlingen

We waarderen de standaard Pedagogisch-didactisch handelen als

Goed. De visie van de school is om leren af te stemmen op de behoeftes en kwaliteiten van ieder kind. Dit

gebeurt vanuit waarden als samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en doelmatigheid. Sinds dit

schooljaar leren leerlingen met behulp van voortoetsen te kiezen welke instructie of

verwerkingsopdrachten nodig zijn om een doel te gaan beheersen en hoeveel tijd ze daaraan kwijt zijn.

Dat hebben wij in de praktijk ook op deze manier teruggezien. Leerlingen werken zelfstandig met eigen

weektaken. Er is in die weektaken onderscheid tussen schooldoelen en eigen doelen van leerlingen.

Feedback en (zelf)reflectie maken onderdeel uit van dit systeem. In de zogeheten wisselklassen basis,

intensief of verrijkt werken leerlingen een dagdeel per week binnen een kleine subgroep aan specifieke

leerdoelen. Zij krijgen hierbij ondersteuning op maat. Ook tijdens de bewegings- en muzieklessen wordt

lesstof gedifferentieerd aangeboden. Daarmee wil de school recht doen aan talenten van kinderen.

Wat merken de leerlingen hiervan?

Yente (groep 7): De wisselklas (intensief) is er voor extra hulp voor kinderen. We doen leerzame en

leuke dingen met rekenen taal en spelling, daardoor wordt het leren leuk en kun je er nog wat

meer mee oefenen. Dan krijgt iedereen er zin in en gaan we met plezier leren.

Loïs (groep 8): De wisselklas verrijkt is eigenlijk een klas die wat meer uitdaging biedt voor wie dat

nodig heeft en voor wie de werkjes soms wat gemakkelijker gaan.

Wat we in de wisselklas doen zijn eigenlijk moeilijkere puzzels en opdrachten zoals een lang

gedicht schrijven met verschillende rijmschema's of een ontwerp voor de tekening op de gouden

koets van de koning of een best wel diepgaande presentatie over een ander land. Bij die dingen

moet je net wat meer nadenken en soms ook op een andere manier.

Veel kinderen die in de wisselklas zitten die vinden dat erg fijn omdat je dan aan het einde van de

school week niet zo’n vol hoofd meer hebt. Daar bedoel ik mee dat je de denkkracht die je hoofd

heeft ook echt hebt kunnen gebruiken, dat is voor de meeste kinderen erg fijn. Dus dan ben je aan

het eind van de week wat rustiger.

BIEBOUDERS

De groepen die graag boeken van de bieb lenen zijn ook weer voorzien van biebouders. Veel

leesplezier gewenst!

Groep 3 Janneke, moeder van Hanna Lisa, en Sabine, moeder van Mik

Groep 6 Jenny, moeder van Jaydey, en Sabine, moeder van Anne
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DALTON: LEERLINGENRAAD 2022-2023

Mogen wij jullie voorstellen aan de nieuwe leerlingenraad 2022-2023! Juul, Noud, Kristie, Rowin,

Luuk, Jaydey, Julian, Evy, Esmee & Pepijn. Veel plezier met vergaderen en succes met het nemen

van beslissingen en bedenken van nieuwe ideeën om De Borgwal een nog betere/fijnere/mooiere

school te maken.

KLASSENOUDERS

Bijna alle groepen zijn weer voorzien van klassenouders, super fijn! Wij zijn nog op zoek naar

klassenouders voor groep 1/2B en groep 7.

Groep 1/2A Ana, moeder van Zoë.

Groep 3 Sylvia, moeder van Liselotte, en Dorien, moeder van Tess W.

Groep 4 Loes Sophie, moeder van Roos.

Groep 5 Chris, moeder van Rowin en Sanne, moeder van Hugo.

Groep 6 Claudia, moeder van Keano.

Groep 8 Bianca, moeder van Feline, Linda, moeder van Maartje en Marlene,

moeder van Lize

BIJLAGE BIJ DEZE INFOBRIEF

● Gelderland zoekt pleeggezinnen.
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WEBSITE

Neemt u eens een kijkje op onze website, www.borgwal.nl . Er zijn weer veel nieuwe dingen

toegevoegd. Ook de Facebookpagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, en onze

Instagrampagina, Daltonbasisschool de Borgwal, worden wekelijks voorzien van nieuwtjes! Ook is

De Borgwal 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 deze link (de jaarkalender is ook te

vinden op de eerste pagina van onze website)?

Daltonbasisschool De Borgwal Website Borgwal Bemmel

GO GEZOND ONDERWEG

Wil je je lekkerder in je vel voelen? Wil je gezonder leven en is je gewicht een probleem? Start dan

met Go! Gezond onderweg. Het team van Go! weet alles van een gezonde en energieke leefstijl. Zij

helpen jou op weg, zodat je weer lekker in je vel zit.

Centraal staat: goed en lekker eten, regelmatig met plezier bewegen en sporten en elke dag tijd

om te relaxen! Kijk voor meer informatie op www.go-nl.nl of neem contact op met de

kindergezondheidscoach via info@go-nl.nl of via 06-44554932 (Sonja Edelaar).

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 29 september 2022.
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http://www.borgwal.nl
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=delinge.nu_iocnicrclkva7lo4u2s4t7uudg@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.borgwal.nl/
http://www.go-nl.nl/

