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AGENDA…

Ma. 07-11-2022

Start project

schoolzuivel

Start

Sinterklaasjournaal

op TV

Di. 08-11-2022

Potje

Wo. 09-11-2022

Geen gym gr 6/7/8

Do. 10-11-2022

Nationaal

Schoolontbijt

Vr. 11-11-2022

Ma. 14-11-2022

Lootjes trekken

groep 5 t/m 8

Di. 15-11-2022

Potje

Wo. 16-11-2022 Do. 17-11-2022

Nieuwe infobrief

komt uit

Schoen zetten groep

1

Vr. 18-11-2022

Schoen zetten

groep 2 t/m 8

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Vanuit IB;

● Uit het inspectierapport;

● Hoe gaan we met elkaar om;

● Nationaal schoolontbijt;

● Dalton;

● Sinterklaas;

● OR;

● Schoolzuivel;

● Inloop;

● Onderzoeksdag.

JARIGEN

NOVEMBER

6 Marit Groep 6

8 Dex Groep 1A

8 Evi Groep 7

10 Maite Groep 6

10 Celine Groep 7

18 Eline Groep 4

18 Vera Groep 5

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Emile (groep 8) en Celine (groep 7) van harte welkom heten bij ons op De Borgwal.

Wij wensen jullie een heel gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school.
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POTJE

Elke dinsdag komt 'het potje' langs in de klassen. Het potje is een spaarpotje voor ons Plan

International kind: Andrea! Iedereen is vrij om een bijdrage te leveren. De opbrengst in de

maand oktober was 27,75 euro. Dit bedrag komt geheel ten goede aan Plan International.

VANUIT IB

Leerlingen in de wisselklas verrijkt van meester Stijn en juf Rianne zijn de afgelopen weken van

start gegaan met het werken met de verrijkingskalender.

Bij de start van een nieuw thema van TopOntdekkers (onze methode voor wereldoriëntatie)

krijgen de leerlingen een kalender, een soort poster, waar allerlei opdrachten op staan die

passen bij dit thema. Deze opdrachten zijn uitdagend en spreken het hogere orde denken aan.

Vaak zijn dit opdrachten waarbij de leerlingen bijvoorbeeld creatief moeten denken, nauwkeurig

moeten zijn, gegevens moeten verzamelen of iets moeten ontwerpen of creëren. Door ook op de

kalender te vermelden welke vaardigheden de leerlingen oefenen met de opdrachten, wordt het

leren voor hen doelgericht en betekenisvol. Bij alle opdrachten staat ook een tijdsindicatie.

Hierdoor moeten de leerlingen nadenken over de tijd die ze per week op hun weektaak hebben

en de haalbaarheid van opdrachten binnen hun eigen planning.

De opdrachten worden in de wisselklas uitgelegd door meester Stijn of juf Rianne en vervolgens

werken de leerlingen er in de klas tijdens de weektaaktijd aan. Er is een kist waar alle

benodigdheden voor de opdrachten in zitten die de leerlingen zelfstandig kunnen gebruiken.

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 in de eerdere infobrieven volledig

toegelicht. Het tweede kwaliteitsgebied is de veiligheid en het schoolklimaat. Dit

kwaliteitsgebied wordt beoordeeld op basis van 2 standaarden: veiligheid en schoolklimaat.

Wij zullen als eerste stilstaan bij de veiligheid. Op deze standaard zijn wij door de inspectie

beoordeeld met een voldoende.

Uit het inspectierapport:

In de zelfevaluatie waardeert het bestuur de standaard Veiligheid als Goed. Wij hebben

geconstateerd dat de school voldoet aan de wettelijke vereisten, maar geen eigen aspecten van

kwaliteit heeft opgehaald waarmee de school daarboven uitstijgt.

Hoe werken wij aan de verdere ontwikkeling van veiligheid op school?

Op De Borgwal komt pestgedrag gelukkig nauwelijks voor, maar wij hechten er veel waarde aan

dat er snel en adequaat wordt ingegrepen als dit onverhoopt wel het geval is. Wij beschikken

over een gedragsprotocol en een veiligheidsplan. Ook worden de gedragsafspraken in iedere klas

door de leerlingen ondertekend, waardoor zij mede-eigenaar zijn van deze afspraken. We meten

de veiligheidsbeleving van leerlingen en teamleden en de indruk van de ouders hiervan

regelmatig, bijvoorbeeld middels Sometics en Zien!. De leerkrachten besteden aandacht aan de

sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij ligt het accent op het reflecteren op

elkaars functioneren. Wat gaat goed en waarom? Wat gaat minder goed? Hoe kunnen anderen jou
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daarbij helpen? De leerlingen hebben hier veel steun aan. Het helpt hen in preventieve zin een

steentje bij te dragen aan het creëren van een veilige schoolomgeving voor iedereen.

Daarnaast volgt Annemieke momenteel een training tot Aandachtsfunctionaris. De

Aandachtsfunctionaris binnen de school heeft kennis van het werken met de Meldcode en

contact met Veilig Thuis. Deze kennis wordt ook onder het team verspreid.

HOE GAAN WE MET ELKAAR OM

Voor de herfstvakantie heeft een aantal groepen training gekregen van ABC coaching. Zoals u

kunt lezen was de training erg leerzaam!

In groep 3 is er gestart met het herhalen van de basisemoties.

Welke zijn dit ook alweer en wanneer voel ik deze? Daarna is er

geoefend met meer specifieke emoties, zoals trots, somber,

zenuwachtig, chagrijnig, verliefd, ongerust en ontspannen. Onder

welke basisemoties kunnen we deze plaatsen?

De volgende training staat in het teken van grenzen aangeven en

je krachtig voelen. In deze training is er al gesproken over stevig

staan en stop leren zeggen. Niet alleen met je stem, maar ook

met je lijf en houding. Zoals u kunt zien is dit al geoefend en

geprobeerd!

Groep 5 is tijdens de eerste les aan de slag gegaan met de volgende twee thema’s:

-Bespreken en uitdiepen van de basisemoties: blij-boos-bang-verdrietig.

-Samenwerken: hoe werk je als klas fijn samen?

Hierbij zijn verschillende situaties voorgelegd waarbij de kinderen een emotie konden kiezen die

zij in die situatie ervaren. Tevens zijn we aan de slag gegaan

met de onderliggende emoties bij de basisemoties, denk aan

jaloers, chagrijnig, verliefd en teleurgesteld.

Door middel van een parcours “Vloer is lava” hebben de

kinderen het samenwerken geoefend, geobserveerd en

elkaar tips gegeven. Deze bevindingen zijn klassikaal

besproken en in de klas visueel gemaakt zodat de groep kan

zien waaraan ze de komende periode gaan oefenen.

Groep 6 heeft een training gehad waarbij de volgende

thema's aan bod zijn gekomen: -Stevig staan d.m.v. o.a. een

rustige ademhaling.

-Grenzen aangeven en accepteren.

De leerlingen moesten verschillende oefeningen doen, waarbij ze konden ervaren wat het

verschil is wanneer de ademhaling hoog is en wanneer deze laag is. Ook wat je houding daaraan

kan bijdragen. Daarnaast hebben ze in spelvorm verschillende stellingen besproken over

grenzen. Wat knap dat zoveel kinderen echt hun gevoel durfden te uiten. In de klas zijn we nog

een paar keer teruggekomen op het aangeven en respecteren van grenzen, een mooi doel waar

we samen in de klas aan gaan werken.
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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

Donderdag 10 november is het Nationaal Schoolontbijt! Deze dag ontbijten we dus gezellig

samen in de klas. Iedereen moet zelf een bordje, bestek, beker en een bakje meenemen. Dat

mag volgende week al, maar uiterlijk woensdag 9 november, want dan wordt alles klaargezet in

de klas. Het is ook handig om een plastic tas om de spullen heen te doen, zodat de vieze spullen

daar weer in kunnen. In de bijlage bij deze infobrief vindt u de ouderfolder vanuit het Nationaal

Schoolontbijt.

DALTON

Van dagtaak, naar gebundelde weektaak, naar hele weektaak…

Na de herfstvakantie zijn de kinderen van groep 3 gestart met het werken met een gebundelde

weektaak en de kinderen van groep 4 zijn van een gebundelde weektaak naar een volledige

weektaak gegaan. De kinderen van groep 3 zien nu een weekoverzicht van alle werkjes/doelen

die nog per dag gebundeld zijn. Groep 4 krijgt de doelen van een hele week te zien en moet

deze nu ook zelf per dag gaan plannen. Zo leren de kinderen steeds een beetje verder vooruit

plannen. Op deze manier is er een duidelijke doorgaande lijn in de hele school.

OR

Het jaarverslag van de OR over schooljaar 2021-2022 is te vinden op onze website op de pagina

van de OR.

SINTERKLAASFEEST 2022!

Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer in Nederland aan. Ook dit jaar zullen we op De

Borgwal de verhaallijn van het NTR Sinterklaasjournaal volgen. Op maandag 5 december komt de

Sint een bezoek aan De Borgwal brengen. We zullen de Sint buiten op het schoolplein ontvangen.

Na het ontvangst gaat Sinterklaas met de leerkrachten en leerlingen naar binnen. De Sint blijft

de hele dag op De Borgwal. Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur uit. In de middag komen groep 5

t/m 8 ‘gewoon’ op school. Zij gaan ‘s middags op bezoek bij de Sint en zijn pieten.

SINTERKLAAS IN GROEP 5 T/M 8 -> SURPRISES

Maandag 7 november krijgen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 het lootje mee naar huis. Dit

ingevulde lootje, het verlanglijstje, moet op maandag 14 november weer mee naar De Borgwal

worden genomen, want op deze middag worden de lootjes getrokken. De leerlingen krijgen
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maandag 14 november van de OR-Sint €6,00 om een cadeautje te kopen. Probeer hiervan zo min

mogelijk snoep en chocolade te kopen. Op dinsdag 29 november nemen de leerlingen de

gemaakte surprise met cadeaus mee naar school. We hebben dan in de hal (ook de surprises van

groep 5) een tentoonstelling van surprises. Het gedicht (+ naam) kan uiterlijk vrijdag 2 december

op de surprise worden geplakt, zodat het nog even geheim blijft voor wie de surprise is. Wij

zullen een filmpje van alle surprises maken en in Parro plaatsen, zodat iedereen ervan mee kan

genieten.

SCHOEN ZETTEN IN DE KLAS

De kleuters van groep 1 mogen op 17 november hun schoen zetten. De andere groepen mogen op

vrijdag 18 november de schoen zetten. Voorzie deze schoen van naam, zodat de schoen ook

weer met het juiste kind mee naar huis gaat.

OR: REMINDER OUDERBIJDRAGE

Eind september hebben jullie allemaal de brief over de ouderbijdrage ontvangen via Parro.

Hebben jullie de ouderbijdrage al overgemaakt?

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 18 per leerling.

Begint het schooljaar voor uw kind(eren) pas na de kerstvakantie dan is het bedrag gesteld op €

9 per kind. Indien uw kind(eren) pas in de maand mei of juni het schooljaar starten wordt er in

dat geval geen ouderbijdrage meer gevraagd.

Daarnaast wordt het schoolreisje ook door de ouderraad georganiseerd, voor het schoolreisje

vragen wij een afzonderlijke bijdrage. De bijdrage voor het schoolreisje voor het schooljaar

2022/2023 bedraagt € 27,50 per kind.

Wij willen u vragen het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage van € 18 per kind en de bijdrage

voor het schoolreisje van € 27,50 per kind voor de schoolreis ineens over te maken. Indien daar

bezwaar tegen is, kan deze bijdrage ook rond maart/april betaald worden, neemt u dan even

contact op met onze penningmeester, zodat u niet onterecht tussentijds wordt herinnerd.

Wilt u zo vriendelijk zijn om de totale bijdrage voor uw kind(eren) over te maken naar:

Bankrekening NL61 RABO 0107 1456 42 ten name van Ouderraad de Borgwal te Bemmel

Ovv: naam kind(eren) – groep(en) – schooljaar 22-23

SCHOOLZUIVEL

Vanaf volgende week (de week van maandag 7 november) zal op De Borgwal weer het

schoolzuivelproject starten. De leerlingen die dat willen, kunnen dagelijks een beker melk of

karnemelk krijgen.

UPDATE SCHOOLPLEIN

De geldmeter voor het realiseren van ons schoolplein hangt in de hal! We zijn al wat dichter bij

ons streefbedrag!
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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.

Groep 1/2A Donderdag 10 november 2022, 15:15

Groep 1/2B Dinsdag 15 november 2022, 15:15 uur.

Groep 3 Maandag 14 november 2022, 15:15 uur.

Groep 4 Maandag 7 november 2022, 15:15

Groep 5 Maandag 14 november 2022, 15.15 uur.

Groep 6 Dinsdag 15 november 2022, 15.15 uur.

Groep 7 Maandag 14 november 2022: 15:15 uur.

Groep 8 Donderdag 10 november 2022, 15.15 uur.

9 NOVEMBER ONDERZOEKSDAG

Groep 6/7/8 doen mee aan de nationale onderzoeksdag, een initiatief vanuit

de wetenschapsknooppunten Nederland. De kinderen doen deze dag onderzoek

naar sleutelfiguren in hun omgeving en gaan aan de slag met data-onderzoek.

De onderzoeksdag is op woensdag 9 november. Op deze dag is er dus geen

gym. Wij verwachten de leerlingen van groep 6/7/8 om 08.30 uur gewoon op

De Borgwal.

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 17 november 2022.
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