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AGENDA…

Ma. 21-11-2022 Di. 22-11-2022

Potje

Wo. 23-11-2022

Lingestudiedag,

alle leerlingen vrij!

Do. 24-11-2022 Vr. 25-11-2022

Ma. 28-11-2022 Di. 29-11-2022

Potje

Surprises groep 5-8

mee naar de hal

Wo. 30-11-2022 Do. 01-12-2022

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 02-12-2022

Surprises voorzien

van naam en

gedicht

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Uit het inspectierapport: schoolklimaat;

● Dalton: de leerlingenraad;

● Vanuit de MR;

● Actie schoenendoos: bedankt!;

● Studiedag 4 november 2022;

● Sinterklaas: reminder!

● Stagiaires in alle groepen;

JARIGEN

NOVEMBER

23 Ise Groep 2A

24 Shantino Groep 7

24 Mik Groep 3

26 Linde Groep 1A

26 Daan Groep 6

26 Femke Groep 6

DECEMBER

2 Evi V. Groep 7

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

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

heel gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school.

DANKJEWEL JUF ANNE

Het afgelopen half jaar heeft juf Anne in groep 1/2B haar LIO-stage gelopen. Gisteren was haar

laatste dag. Wij wensen juf Anne heel veel succes met afstuderen! Gelukkig heeft juf Anne

aangegeven dat wij haar altijd mogen bellen als wij inval nodig hebben.
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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 in 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.

Eerder lichtten wij de veiligheid toe. Wij zullen nu stilstaan bij het schoolklimaat.

Uit het inspectierapport:

Een veilig schoolklimaat met betrokken leerlingen

De Borgwal voldoet aan de wettelijke vereisten en hanteert daarboven eigen ambities die wij

hebben teruggezien in de school. De Borgwal definieert zich als een gemeenschap waar kinderen

en volwassenen leren samen te werken en samen leren. Daarbij ziet de school een veilig klimaat

als voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen en werkt vanuit de waarden samen, respect en

veiligheid. Vanuit deze waarden is een gedragsprotocol opgesteld. Nakomen daarvan is ieders

verantwoordelijkheid. Deze gedragsverwachtingen zijn visueel aanwezig in de school. Bovendien

zien we dit terug in gedrag van leraren en leerlingen en horen dit ook terug in de gesprekken.

Leraren gebruiken kennis over de plek van kinderen in de groep om een veilige sfeer te creëren.

Dat doen zij door elk half jaar van elke groep een sociogram op te stellen op basis waarvan zij hun

pedagogisch handelen aanpassen. Concrete voorbeelden hiervan zijn meer stimuleren van

samenwerking of betrekken van leerlingen die buiten de groep dreigen te vallen. De Borgwal wil

leerlingen serieus nemen en hen actief betrekken bij maken van plannen. Om deze actieve

betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten, is er via stemming een leerlingenraad

ingesteld die ongeveer vijf keer per jaar samenkomt. Deze heeft bijvoorbeeld geadviseerd over

inrichten van het schoolplein. De leden van de leerlingenraad weten wat andere leerlingen willen

door klassenraadpleging. Na elke vergadering komt er een terugkoppeling in de nieuwsbrief van de

school. De open aanspreekcultuur die het team en ook ouders en leerlingen ervaren, draagt eraan

bij dat er een goed schoolklimaat heerst op De Borgwal.

Wat merken onze leerlingen hiervan?

Juul (groep 4): In de leerlingenraad gaan we overleggen over wat goed gaat en wat nog

beter kan. Bijvoorbeeld over het schoolplein of over dingen die we aan meester Vincent

kunnen vragen als er een keer iets kapot is. Ik vind het heel goed dat de kinderen mee

mogen denken want het moet veilig zijn voor alle kinderen op school.

Esmee (groep 8): Ik vind het belangrijk om te overleggen over dingen die beter kunnen. De

kinderen hebben vaak goede ideeën. Ik vind het goed dat de kinderen mee mogen beslissen,

zodat niet alleen de meesters en de juffen dit doen. Het gaat namelijk om dingen die voor

alle kinderen belangrijk zijn. We bespreken tijdens de leerlingenraad de notulen van de

klassenvergaderingen van alle klassen. Dan kijken we of we het kunnen uitvoeren.
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DALTON: DE LEERLINGENRAAD

Vorige week vrijdag zijn de kinderen van de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen om te

vergaderen. Hieronder het laatste punt op de agenda… Wat verder ter tafel komt;

In de bijlage de link naar de notulen die op de website staan:

https://www.borgwal.nl/wp-content/uploads/2022/11/Notulen-leerlingenraad-2-11-november-2

022.pdf

Ook is de kijkwijzer “uiterlijke kenmerken” besproken tijdens de klassenvergadering. Wat zo’n

kijkwijzer precies inhoudt, zullen we in de volgende infobrief toelichten.

MR

De MR is dit schooljaar inmiddels twee keer bij elkaar gekomen om te vergaderen. In deze

Infobrief vertellen we er graag iets meer over.

Wat doet een MR?

De MR denkt mee en geeft advies aan de directie van de school over diverse (beleids)zaken die

de school aangaan. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, het rooster, de formatie

(inzet van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de jaarplanning van de school.

De MR behartigt daarin de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel van De Borgwal.

De MR werkt op positieve wijze mee aan het realiseren van de doelen die de school en de MR

zich gesteld heeft.

Wie zitten er in onze MR?

Bovenste rij, oudergeleding:

Youri vader van Noa (4) en Zoe (2B).

Sanne moeder van Hugo (5) en Dries

(3).

Klaas Jan vader van Thijs (8),

Thomas (7), Femke (5) en Hannah

Lisa (3).

Onderste rij, personeelsgeleding:

Karen, groep 6

Anne, groep 4 en DaCo

Thijs, groep 7.

Afgelopen vergadering (8 november) hebben we het jaarplan van de MR besproken. In ons

jaarplan staat beschreven waar we aan gaan werken het komende jaar. Dat zijn zowel de vaste

onderwerpen waar een MR bij betrokken is, zoals het formatieplan, de schoolgids, de

schoolbegroting. Daarnaast heeft de MR specifieke onderwerpen gekozen, in afstemming met de

plannen vanuit de school, om dit jaar extra aan te werken of een bijdrage aan te kunnen

leveren. Voor komend jaar hebben we drie extra onderwerpen gekozen, namelijk:

communicatie, verduurzaming subsidies/extra middelen, en energie en duurzaamheid. In de

volgende infobrieven zullen we meer op deze thema’s ingaan en jullie hierover informeren.
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Via de Infobrief houden we jullie dit schooljaar op de hoogte van wat wij doen als MR. Daarnaast

kun je de agenda en de notulen van de MR vergaderingen op de website van De Borgwal vinden.

Heb je input, vragen of ideeën, wil je een keer met ons sparren of ons op een andere manier

contacten? Spreek een van ons dan gerust aan of stuur een email naar mrdeborgwal@delinge.nl.

Groeten,

Sanne, Klaas Jan, Youri, Thijs, Karen en Anne

HOE GAAN WE MET ELKAAR OM

In de afgelopen periode hebben de groepen 1 en 7 van ABC Bemmel training gekregen.

Tijdens de training van groep 1 hebben de kinderen geleerd wat zintuigen zijn en ze hebben van

alles ontdekt. Wat geeft een prettig gevoel, waar word ik rustig van en wat vind ik eigenlijk naar

of vies? Vervolgens zijn we gestart met de vier basisemoties; blij, bang, boos en verdrietig.

Spelenderwijs hebben we oefeningen gedaan om deze te herkennen bij jezelf en bij de ander.

Aan het einde kregen de groep 1 leerlingen een certificaat!

De leerlingen van groep 7 zijn aan de slag gegaan met het thema

grenzen en social media. Vanuit een praatplaat is er in eerste

instantie geïnventariseerd welke wensen en grenzen er rondom

social media aanwezig zijn en vervolgens zijn we fysiek aan de

slag gegaan. Met stootkussens is er o.a. geoefend in het

aanvoelen van grenzen en het non-verbaal uiten daarvan. Dit

kom je in dagelijkse situaties tegen maar ook op de socials.

Bewustwording van verschillende soorten spanningen in je lijf

kunnen helpen er vervolgens ook iets mee te doen. Waar voel je

dit dan? Wat kun je doen als je dit voelt? Hulp vragen? Een plekje

voor jezelf zoeken om tot rust te komen? Wat werkt er voor jou?

ACTIE SCHOENENDOOS: HARTELIJK BEDANKT!

Hallo allemaal, ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk bedanken voor de prachtige

schoenendozen die ik heb mogen ophalen bij jullie school! Wat is het fijn dat jullie zo hard jullie

best gedaan hebben voor de kinderen die zo uitkijken naar zo’n prachtig cadeau als een gevulde

schoenendoos.

Vrijdag 4 november heb ik de schoenendozen opgehaald en naar de Protestantse Kerk in Bemmel

gebracht. Hier staan ze prominent uitgestald in de kerk samen met de schoenendozen die

andere mensen erbij hebben gezet.

Wil je nog meedoen met de schoenendoosactie, maar is het niet gelukt de schoenendoos al in te

leveren? Tot 2 december kun je deze schoenendoos nog inleveren bij Juf Christine.

Superfijn dat jullie weer mee hebben geholpen aan deze mooie actie! Groetjes Niels de Haan

STUDIEDAG 4 NOVEMBER 2022

Op vrijdag 4 november stond er een studiedag voor het team op het programma. Liesbeth

Smallegange, directeur van SO (Speciaal Onderwijs) De Ommezwaai uit Arnhem, heeft ons

meegenomen in het thema ‘Moeilijk verstaanbaar gedrag’.

‘Moeilijk verstaanbaar’ heeft niet, zoals de term misschien doet vermoeden, te maken met niet

goed kunnen horen. Het gaat om het begrijpen van het verhaal achter het gedrag dat een kind

laat zien. Een kind kan bijvoorbeeld hard roepen of erg boos zijn, terwijl dit eigenlijk een

masker is voor de onzekerheid of angst die het kind voelt. Liesbeth heeft ons, aan de hand van
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praktijkvoorbeelden uit haar eigen school, het belang van verbinding en vertrouwen met een

kind laten zien om samen weer verder te kunnen komen. Connectie is het echte toverwoord. Wij

kijken terug op een waardevolle ochtend die ons als team na heeft laten denken over de

benadering van en omgang met gedrag dat ‘moeilijk te verstaan’ is. Daarnaast kwamen we

gezamenlijk tot het inzicht dat beide werelden, het regulier onderwijs en het speciaal

onderwijs, nog veel van elkaar kunnen leren.

SINTERKLAAS REMINDER

De kleuters van groep 1 hebben vandaag hun schoen mogen zetten. De andere groepen mogen

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

weer met het juiste kind mee naar huis gaat.

Afgelopen maandag zijn de lootjes getrokken. 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 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 kan meegenieten.

NIEUWE WERELDBURGER

Zoë uit groep 1A is de grote, trotse zus geworden van Pablo! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie

heel veel geluk samen.

UPDATE SCHOOLPLEIN

Op dit moment zitten wij op 30% van het totale benodigde bedrag voor ons schoolplein. Volgende

week begint Marianne Greenall van Schoolpleinadvies met het benaderen van stichtingen en de

gesprekken met de gemeente. Wij verwachten dat wij ons doel dan snel zullen bereiken!

Mochten jullie bedrijven weten die een speeltoestel (deels) willen sponsoren, neem contact op

met meester Vincent → v.jansen@delinge.nl

STAGIAIRES IN ALLE GROEPEN

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij in alle groepen stagiaires hebben. Wij vinden het

belangrijk om een mooie plek te bieden voor wellicht onze toekomstige collega’s. Hier een

overzicht van alle stagiaires in de groepen.

1/2A Juf Mariët
Juf Anne

Maandag en dinsdag

Donderdag en vrijdag

Tot en met juli 2023

Tot en met juli 2023

1/2B Juf Rosan Maandag en dinsdag Tot en met febr/maart 2023

3 Juf Lynn

Juf Isabel

Maandag en dinsdag

Woensdag en donderdag

Tot en met juli 2023

Tot en met februari 2023

4 Meester Nordin Maandag en dinsdag Tot en met april 2023

5 Meester Ruben

Meester Rowin

Maandag

Donderdag en vrijdag

Tot en met maart 2023

Tot en met juli 2023

6 Juf Anoek

Juf Sofie

Maandag

Donderdag en vrijdag

Tot en met maart 2023

Tot en met juli 2023

7 Meester Nick Maandag Tot en met maart 2023

8 Meester Tim Maandag, dinsdag en woensdag Tot en met april 2023
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BORGWAL BABBEL

Een aantal kleuters mocht bij mij een menstekening maken. Ze keken hiervoor naar zichzelf en

voor het gezicht keken ze veelal naar mij. Ze tekenden de ogen, de neus, de mond en één

leerling wees naar mijn voorhoofd en zei: “Jij hebt hier allemaal van die streepjes.” Hij doelde

op mijn rimpels. Heerlijk die eerlijkheid en onbevangenheid van kinderen!

Lizet

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 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 1 december 2022.
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