
Infobrief nummer 7, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 05-12-2022

Groep 1 - 4 12.00

uur uit.

Groep 5 - 8 normale

lestijden

Di. 06-12-2022

Studiedag, alle

leerlingen vrij

Wo. 07-12-2022

Potje

Do. 08-12-2022 Vr. 09-12-2022

Paarse vrijdag

Ma. 12-12-2022 Di. 13-12-2022

Potje

Wo. 14-12-2022 Do. 15-12-2022

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 16-12-2022

Wij wensen jullie een heel fijn Sinterklaasfeest toe!

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Vanuit IB: lezen is overal!

● Studiedag 23 november 2022;

● Parkeren in de wijk;

● Wensboom in Bemmel;

● Zo gaan wij met elkaar om: het incheckbord;

● Paarse vrijdag;

● Parkeren in de wijk;

● Te huur;

● Groep 5 wint schoolreisje!
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JARIGEN

DECEMBER

5 Noa Groep 4

5 Jasmijn Groep 7

5 Floris Groep 7

12 Bram Groep 1A

14 Joanne Groep 1A

15 Keano Groep 6

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Bram (groep 1A), Joanne (groep 1A) en Daniël (groep 5) van harte welkom heten bij

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

AFSCHEID VAN DAAN

Daan uit groep 6 gaat ons verlaten. Hij zal op 5 december nog Sinterklaas bij ons op De Borgwal

vieren. Daarna gaat hij beginnen op De Vlinderboom. Wij zullen Daan missen, maar we hopen

dat hij het heel erg fijn zal krijgen op zijn nieuwe school. Lieve Daan, wij wensen jou veel

plezier en succes op je nieuwe school, en kom zeker nog eens bij ons langs!

POTJE

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

Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. In november hebben we €50,60.

gespaard. Dit bedrag komt geheel ten goede aan Andrea.DINSDAG IS DE DAG DAT ER GELD IN HET

POTJE MAG!

VANUIT IB

Lezen is een vaardigheid die ontzettend belangrijk is. Lezen is overal! Natuurlijk besteden wij

hier op school dan ook veel aandacht aan. Je ziet vaak dat kinderen in een lees-flow komen als

ze het technisch lezen in de middenbouw eenmaal goed onder de knie hebben en ze inhoudelijk

leuke, grappige of spannende verhalen kunnen lezen. Dit is echter niet voor alle kinderen

vanzelfsprekend. Voor sommige kinderen is het, ter ondersteuning, ter afwisseling of om het

leesplezier te vergroten, heel fijn om gebruik te kunnen

maken van luisterboeken. Is uw kind lid van de

bibliotheek? (tip: kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid

worden van de bibliotheek!) Dan kunt u een gratis

account aanmaken op Yoleo (www.yoleo.nl). Hier vindt u

een leuke collectie aan boeken die worden voorgelezen,

waarbij het kind mee kan lezen. Geen computerstem,

maar een echte voorlezer! Er zijn verschillende

spelelementen opgenomen in het programma die voor

extra motivatie kunnen zorgen. Als bijlage bij deze

infobrief vindt u een flyer waarop meer informatie te

vinden is. Ook kunt u via deze link

(https://www.youtube.com/watch?v=DiDLaEf7lBE&t=4s)

een instructievideo bekijken. Wij wensen jullie veel

lees- en luisterplezier!
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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.

De eerste twee kwaliteitsgebieden, het onderwijsproces en veiligheid en schoolklimaat, zijn

in eerdere infobrieven toegelicht. Het derde kwaliteitsgebied is resultaten. Vanwege de

covid pandemie is dit niet beoordeeld.

Daarom zullen we nu als laatste stilstaan bij het kwaliteitsgebied sturen, kwaliteitszorg en

ambitie. Dit kwaliteitsgebied wordt beoordeeld op basis van 3 standaarden, die wij in de

komende infobrieven toe zullen lichten, te beginnen bij visie, ambities en doelen.

Uit het inspectierapport:

Sterk stelsel van kwaliteitszorg zorgt voor goed onderwijs

Hoewel het bestuur deze standaard zelf als voldoende beoordeelt, zien wij dat de school meer

doet dan de wettelijke basis vereist. Er is een goed functionerend stelsel van kwaliteitszorg.

Daarmee waarborgt en verbetert de school systematisch de onderwijskwaliteit. Dat gebeurt

vanuit een doordachte en uitgewerkte visie op goed (Dalton)onderwijs met hoge ambities. Die zijn

er op het gebied van kennen en zien van leerlingen, resultaten, ontwikkelen van vaardigheden,

evidence based werken, vernieuwen. De school noemt dat "Verwachting +1". De directie stuurt

gericht op het (steeds weer) verder verbeteren van de onderwijskwaliteit en reflecteert

doorlopend kritisch op de aanpak en de uitkomsten. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het

team en mede vanuit recente inzichten uit praktijk en wetenschap. Het team is niet bang zaken

te veranderen wanneer uit evaluaties blijkt dat dat nodig is. De specifiek aangestelde

kwaliteitsmedewerker onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

Wat zien onze leerlingen, en wat ziet u, hier concreet van terug?

Voor ons op De Borgwal betekent kwaliteitszorg de manier waarop we de kwaliteit van ons

onderwijs bepalen, bewaken, borgen, verbeteren en verantwoorden. Om het beste

onderwijs voor onze leerlingen te bieden, volgen wij alle leerlingen van groep 1 tot en met

groep 8, met als doel om op basis van onze dagelijkse observaties, sociaal-emotionele

metingen en toetsen steeds weer te bekijken of we nog goed aansluiten op de behoeften

van de kinderen.

Samen met de leerkrachten bespreekt Annemieke (Intern Begeleider) of Lizet

(Kwaliteitsmedewerker) de observaties en resultaten in de groepen. Waar nodig doen wij

aanpassingen om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de groep. Zo blijven we

samen continu verbeteren.

Ook bepalen we met het team waar op basis van onze visie en doelen

ontwikkelmogelijkheden en -wensen liggen. Door onder andere het organiseren van

studiedagen, blijven niet alleen de leerlingen, maar ook alle teamleden aan het leren, en

zorgen we er samen voor dat we ons onderwijs steeds verder kunnen verbeteren.

TE HUUR

De Borgwal heeft een popcornmachine en een lasergame set te huur voor (kinder)feestjes.

Interesse in de popcornmachine? Mail meester Vincent → v.jansen@delinge.nl

Interesse in lasergame set? Mail meester Sam → s.tai-tin-woei@delinge.nl
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KERSTMARKT BEMMEL 2022 WEER EEN GROOT KINDERFEEST

Beste kinderen en ouders, de kerstmarkt in Bemmel vindt dit jaar plaats op zondag 11 december

van 11.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar hebben we natuurlijk weer het wensenboomproject en

kunnen kinderen uit Bemmel/Haalderen/Ressen een wenskaart invullen met een kerstwens voor

iemand anders. Afgelopen jaren zijn er al veel wensen in vervulling gegaan. De wensboomkaart

die de kinderen op de school ontvangen kan ingeleverd worden vanaf nu t/m 11 december 17.00

uur in de rodebrievenbussen bij de Hema of Bloem (op de markt). De winnaars zullen nog voor

de kerstvakantie bekend gemaakt gaan worden.

Dit jaar zal er op de parkeerplaats van de Albert Heijn een kunstijsbaan komen te staan die

gratis is voor alle kinderen. Hiervoor zullen speciale schaatsen aanwezig zijn. En op de

parkeerplaats tegenover het wapen zal er een draaimolen komen te staan. Ook kan je een meet

&amp; greet hebben met Anna en Elsa op het marktplein. Daarnaast staan er natuurlijk een hoop

leuke kraampjes door het dorp heen. Op de markt zal er een podiumwagen staan waar een

aantal koren en zangers zullen zingen en tussendoor zal het opgevuld worden door een jonge DJ.

Dus genoeg redenen om naar de kerstmarkt in Bemmel te komen op 11 december en we hopen

dan ook een heleboel wenskaarten binnen te krijgen zodat we weer leuke wensen in vervulling

kunnen laten gaan.

Kijk maar eens naar de vlog van Frans en Henk komen langs van Beleef Bemmel die Elias Harbers

hebben geïnterviewd over de wens van vorig jaar die wij in vervulling hebben laten gaan voor

hem en zijn tante die MS heeft en samen met hem een rolstoelbasketbal clinic kreeg van het

Nederland rolstoelbasketbalteam. https://fb.watch/h0lYQllqtF/. Hoe mooi is dit en daarom doe

een wens. Graag tot 11 december.

De Kerstcommissie van Bemmel

HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM

Sinds deze week hangt in alle groepen een

incheckbord. Op dit moment wordt in de groepen

1/2 het incheckbord geïntroduceerd en de groepen

3 t/m 8 werken al een tijdje met dit bord. ‘s

Ochtends bij binnenkomst lopen de leerlingen naar

het incheckbord. De leerlingen en de leerkracht

hangen hun naamkaartje bij de emotie hoe ze zich

voelen, bijvoorbeeld ‘Ik ben vrolijk’, ‘Ik ben

tevreden’ of ‘Ik ben boos’. Op deze wijze weten

wij van elkaar met welk gevoel de ander de

schooldag is gestart. De leerlingen kunnen elkaar

helpen en/of rekening met elkaar houden. Ook

voeren de leerkrachten met de leerlingen gesprekken over hoe ze zich voelen. Gedurende de

dag mogen de naamkaartjes één of meerdere keren worden verplaatst.

PARKEREN IN DE WIJK

Van buurtbewoners krijgen wij weer signalen dat er, nu het weer weer wat minder wordt,

regelmatig buiten de parkeervakken wordt geparkeerd. Sommige buurtbewoners kunnen met hun

auto hun terrein niet af omdat zij per ongeluk zijn klem gezet door ouders die hun kinderen naar

school brengen. De wijkagent heeft aangegeven weer wat scherper te controleren. Let dus goed

op waar er geparkeerd wordt, want een boete zou toch zonde zijn!

4
Infobrief schooljaar 2022-2023 ‘Samen de beste versie van jezelf’



DALTON

Tijdens onze klassenvergaderingen, de vergaderingen die we in de klas met de kinderen hebben

om punten te bespreken voor de leerlingenraad, worden ook de “kijkwijzers” besproken.

Hieronder een voorbeeld hiervan. We willen op school een rode draad laten zien in ons

Daltononderwijs en door steeds kritisch naar de kijkwijzers te blijven kijken en deze aan te

passen waar nodig, bewaken we deze rode draad. De kijkwijzers zijn gemaakt volgens de

Daltonpijlers: Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en uiterlijke

kenmerken.

PAARSE VRIJDAG

De Borgwal doet mee met Paarse Vrijdag! Op Paarse Vrijdag vieren we dat iedereen zichzelf mag

zijn, ongeacht wie je bent en ongeacht op wie je verliefd wordt. Samen zorgen we ervoor dat

kinderen veilig opgroeien en zichzelf kunnen zijn. Als we kijken naar de Nederlandse bevolking

identificeert 10 tot 12% zich met één van de letters uit de lhbti+ gemeenschap. Dit komt neer op

1,7 tot 2 miljoen Nederlanders. Een heleboel mensen dus! Ook een gedeelte van onze leerlingen,

leerkrachten en ouders behoort tot deze groep en zal in diens ontwikkeling behoefte hebben aan

voorbeelden, rolmodellen, maar vooral aan de boodschap dat je mag zijn wie je bent. We weten

dat niet iedereen die boodschap meekrijgt en daarom is het des te belangrijker om op Paarse

Vrijdag juist diversiteit te vieren.

GROEP 5 WINT EEN SCHOOLREISJE

Tijdens het Nationaal Schoolontbijt was er de mogelijkheid om mee te doen aan een quiz. Deze

quiz bestond uit vragen over dieren; wat eten ze, hoe ziet hun gebit eruit, hoe vaak moeten ze

eten? Die quizvragen hebben wij samen beantwoord. Gisteren kregen wij het bericht dat wij alle

quizvragen goed hebben beantwoord en daarmee een schoolreisje naar Burgers Zoo hebben

gewonnen! YESSS!! We zijn super blij!!
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STUDIEDAG 23 NOVEMBER 2022

Op woensdag 23 november kon het weer, de jaarlijkse Lingestudiedag van Stichting Voorschools

en Primair Onderwijs De Linge. In Burgers Zoo hebben wij een mooie studiedag gehad in het

kader van 'Samen in beweging'. Dit had zowel betrekking op samen vooruit blijven gaan op weg

naar de gestelde doelen, als letterlijk en fysiek in beweging komen. Hierover volgde het team

workshops van onder andere Steven Pont over de beweging en afstemming tussen het kind en

zijn omgeving. Daarnaast sprak Teun Custers over het belang van beweging voor de ontwikkeling

van de kinderen en de samenhang met leren. Een belangrijk thema, want wist u dat maar liefst

45% van de kinderen onvoldoende beweegt? Ook liet Michael Kortekaas ons naar onze eigen

veerkracht en energie kijken.

Een toffe dag die we, ook dankzij Maartje Krüse-van Helmond en Karl Raats, vol positiviteit,

energie en vertrouwen hebben beleefd.

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 15 december 2022.
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