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AGENDA…

Ma. 17-10-2022 Di. 18-10-2022

Potje

Wo. 19-10-2022 Do. 20-10-2022 Vr. 21-10-2022

Herfstvakantie tot en met zondag 30 oktober 2022

Ma. 31-10-2022

Halloween!

Di. 01-11-2022

Potje

Wo. 02-11-2022 Do. 03-11-2022

Nieuwe infobrief

komt uit

Laatste

inlevermoment

schoenendoosactie!

Vr. 04-11-2022

Studiedag, alle

leerlingen vrij!

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Uit het inspectierapport;

● Studiemiddag 5 oktober 2022: AVG;

● Dalton;

● Halloweenfeest op De Borgwal;

● Schoenendoosactie;

● Update schoolplein.

JARIGEN

OKTOBER

15 Jim Groep 4

18 Ezra Groep 2B

20 Olaf Groep 8

21 Anne Groep 6

22 Dieze Groep 8

24 Renze Groep 2A

NOVEMBER

1 Stella Groep 4

3 Julia Groep 3

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Dex (groep 1A) van harte welkom heten bij ons op De Borgwal! Wij wensen jou een

hele gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school!
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ZO GAAN WE MET ELKAAR OM

Het gedragsprotocol is nu ook door alle geledingen ondertekend. Vanaf volgende week is de

getekende versie te vinden op onze website en in de halletjes van de school.

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

op ontwikkeling en begeleiding, het pedagogisch-didactisch handelen en onderwijstijd

toegelicht. Wij zullen nu stilstaan bij de afsluiting.

Uit het inspectierapport:

Kansrijk en realistisch adviseren

Het bestuur vindt dat de school zorgt de overgang naar het voortgezet onderwijs goed vormgeeft.

Ons beeld bevestigt dit. De school hanteert een zorgvuldige procedure voor advisering en

onderhoudt actief contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de

regio. De school is zich ervan bewust dat Daltonvaardigheden als plannen, samenwerken,

reflecteren en verantwoordelijkheid nemen, aansluiten bij wat het voorgezet onderwijs vraagt

van leerlingen. De school zet daarom bewust in op ontwikkelen van deze vaardigheden. De school

adviseert leerlingen aantoonbaar kansrijk. Dit hoort zij terug van het voortgezet onderwijs uit de

regio. Ook blijkt uit de data dat het niveau van leerlingen na drie jaar voortgezet onderwijs meer

dan gemiddeld gelijk blijft aan het basisschooladvies.

Wat merken onze (oud-)leerlingen hiervan?

Eefje (schooljaar 2020/2021, nu op Montessori College): Op De Borgwal heb ik al van jongs af

aan zelf leren plannen en het was fijn om dat meteen bij de start van de middelbare school al te

kunnen. Op de school waar ik zit moet je veel zelf plannen wanneer je je werk gaat maken. Het

is handig als je al weet hoe je je werk handig in kan plannen en je niet op het laatste moment je

werk nog af moet maken. Veel andere kinderen uit mijn klas hebben op de basisschool nog niet

veel hoeven te plannen.

Bij Nederlands kenden veel andere kinderen de werkwoordspelling en het woordbenoemen nog

niet, maar dat hadden wij op De Borgwal allemaal al geleerd.

UPDATE SCHOOLPLEIN

Wat ontzettend fijn om te merken dat er ouders en bedrijven zijn die ons willen helpen met het

het realiseren van ons schoolplein. Er worden al speeltoestellen gesponsord en er liggen mooie

ideeën om zo snel mogelijk het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Wij zijn er volop mee

bezig! Meester Sam en meester Vincent zijn bezig met een geldmeter te maken, zodat ook echt

zichtbaar wordt hoe ver we al op weg zijn! Wordt vervolgd!
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STUDIEMIDDAG 5 OKTOBER 2022

De studiemiddag op woensdag 5 oktober stond in het teken van ICT, meer specifiek gericht op de

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en privacy. Binnen het onderwijs hebben we

veel te maken met persoonlijke gegevens en het is belangrijk om hier op een zorgvuldige manier

mee om te gaan. We hebben de belangrijkste vuistregels voor de verwerking van

persoonsgegevens besproken en we hebben nagedacht over het nog beter beschermen van

gevoelige informatie. Alle teamleden zullen voor het einde van het schooljaar een cursus

afronden over de AVG en privacybescherming. Wij hebben deze middag vooral als een moment

van extra bewustzijn ervaren rondom het zorgvuldig omgaan met alle data waar wij op school

mee te maken hebben.

DALTON

Tijdens mijn opleiding heb ik het 5 jarig Daltonontwikkelplan “geschreven”. Nou ja.. eigenlijk

getekend. De kinderen van groep 8 (2021-2022) hebben mij daarbij geholpen door Borgie te

ontwerpen! In de poster voor dit schooljaar is zichtbaar welke Daltondoelen in schooljaar

2022-2023 centraal staan. Sommige doelen zijn al geïmplementeerd en moeten we borgen en/of

verfijnen. Andere doelen staan voor dit schooljaar op de planning om vorm te gaan geven. Zo is

het zowel voor de leerkrachten, als voor de kinderen en jullie als ouders, duidelijk waar we aan

werken dit schooljaar.

HALLOWEENFEEST OP DE BORGWAL

Maandag 31 oktober organiseert de OR samen met het team een halloweenfeest op De Borgwal.

Deelname is gratis en geheel vrijwillig. Dit feest vindt plaats na schooltijd, wanneer het al

donker begint te worden….(schat zelf even goed in of jouw kind hiertegen bestand is….)

Jullie mogen samen met je gezin of je klasgenootjes naar De Borgwal komen. Wij willen jullie
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vragen om naar school te komen via Het Hoog of via de parkeerplaats. Fietsen kunnen worden

geparkeerd op het plein. De poort naast de schuurtjes is open. De start van de tocht is buiten bij

het lokaal van groep 8.

Voor de leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4:

Tussen 17.00 en 17.30 uur zijn alle kinderen en ouders welkom om de danger zone te betreden.

Lukt het jullie om de schat veilig naar de overkant te brengen?

Voor de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8

Tussen 17.30 en 18.15 uur zijn alle kinderen (en ouders) welkom om de danger zone te betreden.

Als jullie durven natuurlijk……. Lukt het jullie zelf om veilig de overkant te halen?

Op het plein zijn er daarna spelletjes en er is een halloween disco in de hal met een spetterend

optreden! Uiteraard is er gezien de tijd voor eten en drinken gezorgd! Vanwege het eventuele

spannende element ;) hebben we de danger zone verdeeld in tijdvakken, maar de rest van de

activiteiten zijn voor iedereen tegelijk! Om 19.00 uur stopt het feestje en gaat iedereen

(hopelijk) veilig weer naar huis….

SCHOENENDOOSACTIE

Net als in de voorgaande jaren doen wij ook dit jaar weer mee met de schoenendoosactie. De

laatste jaren heeft familie Weideveld deze actie samen met ons georganiseerd. Dit jaar heeft

Niels de Haan deze taak van hen overgenomen.

In deze spannende tijd zijn kinderen die in armoede leven of in gevaarlijke gebieden wonen,

extra kwetsbaar. Daarom doet de Borgwal ook dit jaar weer mee aan de Schoenendoosactie. We

geven kwetsbare kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare en leuke spullen. Help je

ook mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versier je zelf een schoenendoos en vul je die met spullen die je

zelf gekocht of verzameld hebt. Denk hierbij aan schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed

en knuffels. De dozen worden vervolgens allemaal verzameld en uitgedeeld in landen waar

kinderen het moeilijk hebben. In 2022 gingen er meer dan 45.000 dozen naar Sierra Leone,

Roemenië, Togo en Lesbos.

De kinderen in deze landen zijn dolblij met de schoendozen. Veel kinderen in het

vluchtelingenkamp op Lesbos hadden niet eens een eigen knuffel. Jongeren in arme landen

kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. Doordat ze vanuit de

Schoenendoosactie een doos met nuttige en leuke spullen ontvangen, voelen ze zich gezien en

krijgen ze perspectief. Ook voor onze leerlingen zelf heeft de Schoenendoosactie impact. Ze

leren over hoe het is om tijd, bezit en liefde te delen met kinderen die ze zelf niet kennen.

Door een actie als deze gaan ze nadenken over thema’s als eerlijk delen, duurzaamheid en

naastenliefde.

Hoe kunnen jullie meedoen?

1) Zoek een schoenendoos van maximaal 12 cm hoog, 22 cm breed en 34 cm lang.

2) Kies of je een doos wil maken voor een jongen of voor een meisje. In de bijgevoegde folder

zit een label. Knip deze uit en plak hem aan het einde van de schoenendoos. Vul hierop ook de

leeftijdscategorie in.

3) Vul de doos!

a. Wel:

Schoolspullen (schriften/pennen/gummen/puntenslijper/enz…)

Verzorgingsartikelen (tandpasta/tandenborstel/stuk zeep/haarspulletjes/enz…)

Speelgoed (knuffel/pop/springtouw/bal/puzzel/enz…)
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Praktische zaken (kleding/bekers/pet/linnen tas/enz…)

b. Niet:

Snoep of ander eten

Spullen met batterijen

Oorlogsspeelgoed of spullen met een agressieve afbeelding

Snel uitdrogende spullen, zoals lijm en klei

Varkensknuffel

Deodorant

Vloeibare producten

Ballonnen

4) Plak de doos niet dicht in verband met de controle in het verwerkingscentrum, maar doe

een goed (post-)elastiek om de doos heen.

5) Betaal mee aan de verzendkosten door €2,50 in de envelop te stoppen en die bovenop de

schoenendoos onder het elastiek te doen. In de bijgeleverde folder staat €5,-, maar de

Protestantse Gemeente Bemmel ondersteunt deze actie en betaalt de helft van alle

verzendkosten. Er kan ook betaald worden middels de QR code die op de envelop staat.

6) De doos is klaar om op reis te gaan. Lever je schoenendoos in op De Borgwal op de

trap. De dozen worden daar donderdag 3 november a.s. om 15:30 uur opgehaald.

Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijkt u dan op www.schoenendoosactie.nl

Mochten jullie nog vragen hebben, meld je dan bij juf Christine: c.vanmullem@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

HERFSTVAKANTIE

Het duurt nog een weekje, maar dan zit de eerste periode van dit schooljaar er al weer op. Wij

wensen jullie alvast een fijne herfstvakantie toe, geniet ervan!

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 3 november 2022.
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