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AGENDA…

Ma. 03-10-2022 Di. 04-10-2022

Schoolfruit

Potje

Dierendag op De

Borgwal

Opening

Kinderboekenweek

Wo. 05-10-2022

Schoolfruit

'Dag van de

leerkracht'

Do. 06-10-2022

Schoolfruit

Voorstelling ‘’Vos en

haas’’ voor groep 1

t/m 4.

Vr. 07-10-2022

Meester Stijn in

groep 6.

Ma. 10-10-2022 Di. 11-10-2022

Schoolfruit

Potje

Voorstelling voor

groep 3 t/m 5

Wo. 12-10-2022

Schoolfruit

Do. 13-10-2022

Schoolfruit

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 14-10-2022

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Potje, we steunen een nieuw kindje;

● Dierendag op De Borgwal;

● Kinderboekenweek;

● Uit het inspectierapport;

● Vanuit IB;

● NPO: ABC Bemmel;

● E-wasterace groep 8;

● OR: de vrijwillige ouderbijdrage;

● Gezocht houten treinrails;

● Vernieuwing schoolplein.

JARIGEN

OKTOBER

6 Lize Groep 8

7 Juf Anne Groep 4

8 Annemijn Groep 3

8 Ruben Groep 5

8 Pieter Groep 4

14 Matteo Groep 8
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POTJE

Elke dinsdag komt er in de klassen het spaarpotje langs voor ons Plan International kind

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

iets te doneren in het potje. In september hebben we €61,00 gespaard. Dit bedrag komt geheel

ten goede aan Pascaline.

Pascaline is onlangs 18 geworden. Op deze leeftijd stopt de ondersteuning van haar. Wij hebben

vanuit Plan International een nieuw meisje toegewezen gekregen: Andrea. De informatie over

Andrea is samen met het potje meegegaan in de klassen.

DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET POTJE MAG!

DIERENDAG OP DE BORGWAL

Dinsdag 4 oktober is het nationale dierendag. Ook op De Borgwal besteden wij hier aandacht

aan. Op dinsdag 4 oktober mag iedereen die dat wil, tussen 08.15 – 08.35 uur zijn of haar

huisdier laten zien op het schoolplein. Iedereen kan dan elkaars dier bekijken. Alle dieren gaan

om 08.35 uur weer mee naar huis. Op het plein zullen cirkels getekend worden waar je in kunt

gaan staan met je huisdier. Alle kinderen die dit willen, kunnen langs lopen om de dieren te

bekijken.

KINDERBOEKENWEEK 2022

Feestelijke opening Kinderboekenbeek

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek. Omdat we op woensdag 5 oktober allemaal

gymmen, openen we op dinsdag 4 oktober de Kinderboekenweek op feestelijke wijze: we zingen

met de hele school het lied ‘Gi-ga-groen’ en lezen het gedicht ‘Wat een bloem vertellen wil’ van

Bibi Dumon Tak. Alle kinderen mogen verkleed naar school toe komen, zodat we er een extra

feestelijke opening van kunnen maken (denk aan boswachter, vogelspotter, strandjutter,

dierenverzorger, paradijsvogel, etc). De feestelijke opening start direct nadat de dieren weer

naar huis zijn.

PRET letters

De Readshop organiseert een educatieve actie speciaal voor basisscholen. Een landelijke

competitie waarbij samenwerken met klasgenoten belangrijk is om kans te maken op een

fantastische prijs: een boekenpakket voor de hele klas! Hoe werkt het? Van 5 t/m 16 oktober

2022 ontvangt elke klant bij de Readshop een gratis boekenlegger waarop een letter staat met

een bepaalde letterwaarde. Neem de boekenlegger mee naar school zodat we een zo hoog

mogelijke woordwaarde kunnen maken. We sturen namens alle groepen een woord in zodat we

kans maken op één van de boekenpakketten.

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, zicht
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op ontwikkeling en begeleiding en het pedagogisch-didactisch handelen toegelicht. Wij

zullen nu stilstaan bij de onderwijstijd.

Uit het inspectierapport:

Doelgericht gebruik van onderwijstijd

De school vindt zelf dat zij, mede door gemiste onderwijstijd tijdens de lockdowns, op deze

standaard niet boven de wettelijke basis uitkomt. Wij zien echter dat zij, door heel bewust

gebruik te maken van de onderwijstijd, wel meer doet dan de basis. Op De Borgwal werken

leerlingen met het kwartiertjesrooster, daardoor is voor hen zichtbaar hoeveel tijd ze aan een vak

besteden. In de weekplanning van de leerlingen zijn 'vijf-minuten-taakjes' opgenomen, om

wachttijd te voorkomen. Het team maakt gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan in de

coronaperiode. Zo hebben we gezien dat de school nog steeds online les verzorgt voor

(individuele) leerlingen die fysiek niet kunnen deelnemen in de klas. Ook werken aan de motorisch

ontwikkeling van de kinderen is duidelijk zichtbaar ingebed in de schooldag. Omdat de school

bemerkte dat de lockdowns invloed hadden op de motoriek van kinderen, is bewust gekozen om

dagelijks tijd te reserveren voor de motorische ontwikkeling van leerlingen. Dit gebeurt onder

begeleiding van een ervaren sportcoach die met de kinderen werkt aan de doelen uit het

onderwijsplan bewegingsonderwijs.

Wat merken de leerlingen hiervan?

Valérie (groep 5): De buitensport is dat je lekker buiten gaat sporten met meester Sam. Dat

doen we bijna elke dag. Meester Sam heeft leuke dingen klaargezet en dan mag je kiezen

wat je gaat doen. Je leert er goed sporten. Ik vind het leuk om touwtje te springen, over

een balk heen te klimmen en er weer overheen te komen. Het is leuk om andere kinderen

aan te moedigen, ook uit de lagere groepen en de hogere groepen.

Olivier (groep 6): De buitensport is heel leuk, want je kan korfballen, tafelen en nog veel

meer. We sporten vier keer per week buiten, alleen op woensdag hebben we al gym. Het is

zo leuk want je kan meerdere spellen leren die je nog niet kent en misschien vind je die ook

wel heel leuk om te doen.

VANUIT IB

Natuurlijk krijgen alle kinderen in hun eigen groep onderwijs op maat en zijn de instructies en

verwerkingsopdrachten afgestemd op het eigen niveau van ieder kind. Daarnaast gaan alle

kinderen, net als vorig jaar, een dagdeel per week (een ochtend of middag) naar een van de drie

wisselklassen: de wisselklas basis, de wisselklas intensief of de wisselklas verrijkt. De kinderen in

de wisselklas basis blijven in de groep en volgen hier het basisaanbod samen met de eigen

leerkracht. De kinderen in de wisselklas intensief krijgen op dat moment les van juf Annemieke

en oefenen met basale leerdoelen op het gebied van rekenen en/of begrijpend lezen. Deze

kinderen werken in kleinere stapjes aan een leerdoel, waarbij meer tijd wordt gemaakt om de

stof in te oefenen. In de wisselklas verrijkt wordt samen met meester Stijn of juf Rianne gewerkt

aan meer uitdagende en vakoverstijgende leerdoelen, die bijvoorbeeld te maken hebben met

leren leren of mindset. Middels onze wisselklassen kunnen wij alle kinderen een nog passender

onderwijsaanbod bieden. Wij zijn hier vorig jaar mee gestart, hebben dit geëvalueerd en een

aantal aanpassingen en verbeteringen getroffen. De kinderen vinden het fijn om in een klein

groepje samen te leren en hebben altijd zin in de wisselklas. Een mooie bevestiging om het dit

schooljaar voort te zetten!
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NPO: ABC BEMMEL

Ook dit jaar mogen wij weer trainingen verzorgen op het gebied van de sociaal emotionele

ontwikkeling. Van het ontdekken van de zintuigen, naar het leren van (basis)emoties,

groepsvorming, weerbaarheid, omgaan met sociale media en de overgang naar het middelbaar.

In alle groepen komen we een aantal keren training geven. Wat we precies gedaan hebben zal na

afloop van de training in de Parro worden toegelicht, zodat jullie er thuis naar kunnen vragen en

het mogelijk kunnen toepassen of bespreken. Ook zal er voor zowel groep 5 als groep 8 een

ouderavond georganiseerd worden, die voor groep 5 in het teken staat van ‘het kind van 9’ en

voor groep 8 zal gaan over het gebruik van social media en zorgen omtrent de overgang naar de

middelbare school.

Wilt u meer weten over wie wij zijn, kijk dan even op de website: www.abcbemmel.nl .

Wanneer er individuele zorgen zijn over het kind en er behoefte is aan specialistische

begeleiding kan er middels een verwijzing van de huisarts een intake worden ingepland om te

kijken of een traject passend is.

DALTON

Deze week hebben groep 4 t/m 8 de klassenvergadering gehouden. Dit is een vergadering met de

klas, waarin (Dalton)punten worden besproken die op dit moment actueel zijn en aandacht

behoeven. Deze vergadering wordt aan de hand van onderstaande agenda gevoerd. Ook worden

de doelen in het Dalton ontwikkelplan (zie foto) besproken. Morgen komt de leerlingenraad bij

elkaar om te vergaderen over alle punten uit de agenda. De notulen hiervan worden door de

leerlingen van groep 8 worden gemaakt en gedeeld in de volgende infobrief.

Agenda                                        Dalton ontwikkelplan

E-WASTERACE GROEP 8

Tijdens een gastles heeft groep geleerd waarom het belangrijk is het elektronische afval

(e-waste) apart in te zamelen en nu gaan zij de uitdaging aan om de komende weken zoveel

mogelijk elektronisch afval in te zamelen. Daarin gaan ze de strijd aan met nog 9 scholen in

Lingewaard en Over-Betuwe en uiteraard hopen we dat we het meeste inzamelen.

Helpt u ook mee?? → Ga dan op zoek naar oude apparaten, computers, wekkers, telefoons,

koptelefoons /‘oortjes’, lampen (de armaturen!) etc. Eigenlijk alles met snoeren, stekkers en

batterijen (uitgezonderd groot witgoed zoals koelkasten e.d.).
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U kunt dit de komende 4 weken dagelijks van 8.15 uur tot 8.30 uur op school in de hal inleveren.

De leerlingen nemen het graag in ontvangst en zullen dit op aantal registreren.

Het afval kan thuis worden opgehaald, dan kan het eerst worden aangemeld via de  website

https://www.ewasterace.nl/. Wilt u dan De Borgwal opgeven als er gevraagd wordt naar de

school?

We zullen u de komende tijd laten weten hoe we ervoor staan!Alvast enorm bedankt, namens de

leerlingen van groep 8.

MR

Maandag 26 september is de MR voor het eerst dit schooljaar bij elkaar gekomen. We hebben

besproken aan welke onderwerpen de MR dit schooljaar aandacht wil besteden. Elke vergadering

komt er een onderwerp aan bod. Wanneer deze onderwerpen bepaald zijn, kunt u dit

terugvinden in de agenda en notulen. Op de website van De Borgwal kun je ook het jaarverslag

van 2021-2022 nalezen. Heeft u nog vragen/opmerkingen voor de MR? U kunt ons bereiken op

mrdeborgwal@delinge.nl

OR

De bijlage bij deze infobrief is de informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de

schoolreisbijdrage van dit schooljaar vanuit de ouderraad.

VERNIEUWING SCHOOLPLEIN

Zoals wij al eerder hebben gecommuniceerd, zijn wij druk bezig met onze plannen voor het

schoolplein. De leerlingen, het team en VrienDD hebben samen een mooi ontwerp gemaakt waar

iedereen zich in kan vinden. De grond op het hele plein is gekeurd, niets zou onze plannen nog in

de weg kunnen staan, maar dat is toch het geval….. Wij missen een grote geldboom! Samen met

Marianne Greenall van Schoolpleinadvies gaan wij ervoor zorgen dat wij het enorme bedrag bij

elkaar gaan halen. Wij zijn al een stukje op weg!

Gezocht:

● Bedrijven die op ons plein een speeltoestel willen adopteren. Uiteraard komt er op het

plein een bord met de naamsvermelding van het bedrijf en zullen wij hier op sociale

media aandacht aan besteden als tegenprestatie.

● Iemand die ervaring en affiniteit heeft met het opzetten van een crowdfunding actie. Zo

krijgen wij nog sneller het benodigde bedrag bij elkaar!

Interesse? → Meld je bij meester Vincent → v.janssen@delinge.nl

HOUTEN TREINRAILS

Wij zijn op zoek naar houten treinrails! Hebben jullie deze thuis nog liggen en wordt er niks

meer mee gedaan? Graag afgeven bij de kleuterklassen!

EVEN VOORSTELLEN: LIANNE DUIVEN

Mijn naam is Lianne Duiven. Vanaf 12 september werk ik drie keer in de week met kinderen uit

groep 6. Hiervoor heb ik 38 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt met kinderen die leer- en

gedragsproblemen hebben. Eerst als logopediste, daarna als leerkracht. Na een poosje wat

andere dingen te hebben gedaan in de duurzaamheid, begon het toch te kriebelen om weer wat

met kinderen te doen. En na een paar keer meekijken in klassen, werd ik zo enthousiast dat ik

me voor begeleiding voor groepjes en als invalkracht heb opgegeven. Misschien (her)kennen

sommigen van jullie mij als ik op school ben. Ik werk ook als vrijwilliger in boekwinkel De Toren

van Bemmel en ben actief in de politiek als raadslid in Lingewaard. Tot ziens!
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BORDEN MET DE DAGKLEUREN: GRATIS!

In alle klassen zijn de houten borden met de dagkleuren vervangen door dagkleuren met Borgie.

De houten borden zijn nu over. Mochten jullie interesse hebben in deze borden, geef het even

aan bij meester Vincent → v.janssen@delinge.nl

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

van onze website, maar uiteraard ook even te vragen bij de leerkrachten.

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 (ook te vinden op

de eerste pagina van onze website)?

Daltonbasisschool De Borgwal Website Borgwal Bemmel

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 13 oktober 2022.
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