
Infobrief nummer 10, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 30-01-2023

Inloop groep 1/2B,

15.15 uur

Di. 31-01-2023

Potje

Inloop groep 4,

15.15 uur

19:30 Ouderavond

groep 8 met ABC

Wo. 01-02-2023

ABC in groep 3,

geen gym voor

groep 3!

Do. 02-02-2023

Inloop groep 7 en 8,

15.15 uur

Vr. 03-02-2023

Inloop groep 3,

12.00 uur

Ma. 06-02-2023

Inloop groep 1/2A

en 5, 15.15 uur

Di. 07-02-2023

Potje

Wo. 08-02-2023 Do. 09-02-2023

Inloop groep 6,

15.15 uur

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 10-02-2023

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Rapporten en driehoeksgesprekken;

● TSO medewerkers gezocht;

● Dalton: leerlingenraad;

● OR: ouderbijdrage;

● WKRU;

● Inloop in alle klassen;

● Multisportief;

● Carnaval 2023.

JARIGEN

JANUARI

27 Jayce Groep 4

28 Hannah Groep 5

29 Liv Groep 1A

29 Lize Groep 7

30 Noor Groep 3

31 Sofia Groep 1A

FEBRUARI

1 Michelle Groep 2B

1 Aimee Groep 8

6 Ben Groep 1A

8 Esmée Groep 8

9 Kristie Groep 5
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DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Rhys en Ben (groep 1A), Joshua (groep 2B) en Jayce (groep 4) van harte welkom heten

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

school.

RAPPORTEN EN DRIEHOEKSGESPREKKEN

Vlak na de carnavalsvakantie, op donderdag 2 maart, krijgen alle leerlingen het winterrapport

mee naar huis. In de week daarna, van 6 t/m 10 maart, vinden de driehoeksgesprekken plaats. U

bent van harte welkom om de voortgang van uw kind met de leerkracht(en), en vanaf groep 4

ook samen met uw kind, te bespreken. Het intekenen voor de driehoeksgesprekken volgt in

Parro.

TSO MEDEWERKERS GEZOCHT

TSO De Linge zoekt voor de tussenschoolse opvang op De Borgwal overblijfkrachten. Ben jij op

maandag, dinsdag en/of donderdag tussen 11.45 uur en 13.15 uur beschikbaar en lijkt je het

leuk om het overblijfteam op De Borgwal te ondersteunen, neem dan contact op met Mariëlle

Arends, coördinator TSO De Borgwal → tsoborgwal@delinge.nl

DALTON

Op woensdag 18 januari ben ik naar Deventer geweest voor een DON vergadering. DON staat voor

Dalton Oost-Nederland. Er wordt tijdens een DON bijeenkomst altijd een bepaald dalton thema

behandeld. Dit keer ging het over “de taak” en heeft René Berends hierover een presentatie

gegeven. Vanuit Helen Parkhurst was de taak bedoeld als werkwijze en niet als een formulier

met taken die afgewerkt moest worden. Gelukkig zien we op De Borgwal dat de weektaak steeds

meer een overzicht is met doelen waar de kinderen aan werken en niet meer alleen een lijst

met opdrachten. Wel willen we ons hierin blijven ontwikkelen, zodat de weektaak zinvol en

aantrekkelijk blijft voor de leerlingen. Zeer leerzaam dus om dit soort bijeenkomsten bij te

wonen en ervaringen uit te wisselen met andere scholen.

Anne Willemsen, Daltoncoördinator

OPGAVE BROERTJES EN ZUSJES

Wij krijgen heel veel aanvragen voor rondleidingen op De Borgwal. Heel fijn om alle potentiële

nieuwe leerlingen en ouders onze school te laten zien. De aanmeldingen komen ook volop

binnen. Ontzettend fijn en ook nodig om enkele groepen te kunnen blijven formeren in de

toekomst. 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.

MULTISPORTIEF

Voetbal, basketbal, hockey, volleybal. De keuze in sporten is reuze! Weet uw kind nog niet

precies welke sport hij/zij het allerleukste vindt? Multi Sportief is een initiatief in de gemeente

Lingewaard waarmee kinderen allerlei verschillende sporten kunnen proberen. Uw kind kan zo

vaak als hij/zij wil meedoen met trainingen van diverse sporten in de regio. Zo kan ieder kind

zelf ervaren waar zijn/haar talenten liggen en welke sport hij/zij echt leuk vindt. Daarnaast

worden de kinderen tijdens de trainingen van de aangesloten verenigingen breed motorisch

opgeleid. Denk hierbij aan bewegen op muziek, gooien, vangen, slaan en mikken, klimmen en

klauteren, balanceren en vangen etc. Tijdens de trainingen op de verschillende verenigingen kan

uw kind ook de sfeer en cultuur van de clubs proeven. Is dit iets voor uw kind? Op de website van

Multi Sportief vindt u meer informatie over het aanmelden:

https://www.multisportieflingewaard.nl
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OR: REMINDER OUDERBIJDRAGE

Hebben jullie de vrijwillige ouderbijdrage al betaald? Hiermee bekostigt de OR alle activiteiten

die zij organiseren voor de leerlingen.

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

WKRU

Gisteren hebben meester Stijn, meester Dean en juf Christine samen met professor Marit

Monteiro en professor Marleen Reichgelt het project ‘Kinderen redden?’ afgesloten. Anderhalf

jaar geleden is dit team van leerkrachten en professoren opgericht en hebben wij gezamenlijk

lessen ontworpen voor de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 aan de hand van het onderzoek van Marit

en Marleen. Woensdag 25 januari was de Winterschool bij het Wetenschaps Knoopunt van de

Radboud Universiteit en hebben wij workshops gegeven aan verschillende leerkrachten uit

Nederland. Wij hebben alleen maar positieve reacties ontvangen over onze lessen. Gisteren is

ook het boek uitgekomen waar wij samen 1 hoofdstuk in hebben geschreven: Wetenschappelijke

doorbraken de klas in, deel 11! Hierbij het linkje naar ons hoofdstuk.

https://www.wetenschapdeklasin.nl/activiteiten/kinderen-redden
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LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad is 13 januari j.l. weer bij elkaar geweest om te vergaderen.

Naast het bespreken van het werken met de doelenkaarten, het trots op bord en het werken met

het stoplicht, zijn onderstaande punten aan bod gekomen. Fijn dat de leerlingenraad weer heeft

meegedacht en zo kan bijdragen aan een fijn en veilig leer- en leefklimaat op De Borgwal.

● Bal voor het tafelen alleen gebruiken voor het tafelen.

● Alle ballen die gebruikt worden na schooltijd graag netjes binnen leggen!!!!

● Is er een trekker om de pingpongtafel droog te trekken? Juf Christine zal dit aanschaffen.

● Julian (groep 7) gaat samen met de leerlingenraad en juf Lianne (Lianne Duiven,

GroenLinks Lingewaard) een plan maken om de school te voorzien van zonnepanelen en

het verdere vergroenen van het plein en verduurzamen van het schoolgebouw.

● Klassen die geen rooster hebben in de voetbalkooi, moeten de bal laten liggen, zodat de

klas die wel rooster heeft daarmee kan voetballen. @ Meester Sam: waar is de

voetbalkooi-bal?

● Op het veldje achter en naast de school ligt regelmatig hondenpoep. Julian bespreekt dit

ook met Lianne Duiven, wellicht dat zij vanuit de gemeente iets kan doen aan dit

vervelende probleem.

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 Maandag 6 februari, 15.15 - 15.45 uur

Groep 1/2B Maandag 30 januari, 15.15 - 15.45 uur

Groep 3 Vrijdag 3 februari 2023, 12.00-12.30 uur

Groep 4 Dinsdag 31 januari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 5 Maandag 6 februari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 6 Donderdag 9 februari 2023, 15.15 - 15.45 uur

Groep 7 Donderdag 2 februari 2023, 15.15-15.45 uur

Groep 8 Donderdag 2 februari 2023, 15.15 - 15.45 uur

CARNAVAL 2023

In de vorige infobrief hebben wij gecommuniceerd dat we

op vrijdag 17 februari Carnaval zullen vieren op De

Borgwal. Zoals aangegeven zijn op deze dag alle

leerlingen om 12.00 uur uit. Hiervan zijn de BSO’s op de

hoogte gebracht. Daarnaast zijn op deze ochtend ook alle

leerlingen van groep 1 van harte welkom om dit feestje

met ons mee te vieren! Graag horen de leerkrachten van

groep 1 via het kindgesprek in Parro welke leerlingen uit

groep 1 deze dag op school zullen zijn. Op deze dag

mogen alle leerlingen verkleed naar school toe komen. Er

zijn mooie prijzen te verdelen voor de meest originele,

mooie of gekke carnavalsoutfit! T.z.t. zullen jullie in Parro

nog een herinnering krijgen.
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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 9 februari 2023.
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