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AGENDA…

Ma. 06-03-2023

Driehoeksgesprekken

Di. 07-03-2023

Potje

Driehoeksgesprekken

Wo. 08-03-2023

Driehoeksgesprekken

Do. 09-03-2023

Driehoeksgesprekken

Vr. 10-03-2023

Driehoeksgesprekken

Ma. 13-03-2023 Di. 14-03-2023

Potje

Wo. 15-03-2023 Do. 16-03-2023

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 17-03-2023

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Rapporten;

● Babynieuws;

● Muziekvoorstelling juf Monique;

● Stagiaires in de groepen;

● Studiemiddag 15 februari;

● Vanuit IB;

● Vakantierooster 2023-2024;

● Inloop in alle klassen!

JARIGEN

MAART

4 Thijs Groep 8

4 Nero Groep 5

5 Max Groep 8

12 Sophie Groep 5

14 Patricia Groep 1/2A

16 Kyra Groep 3

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Pip (groep 1A) en Noë (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.

POTJE

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

Alle leerlingen zijn vrij om iets te doneren in het potje. In februari hebben we €45,50 gespaard.

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

MAG!
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RAPPORTEN

Vandaag, op donderdag 2 maart, hebben alle leerlingen het winterrapport mee naar huis

gekregen. Wij hechten er veel waarde aan dat u als ouder(s) inzicht heeft in de ontwikkeling van

uw kind. Het rapport is één van de manieren waarop wij onze indrukken van uw kind met u

delen. Ook leest u hoe uw kind naar zichzelf en zijn/haar ontwikkeling kijkt.

Ons onderwijs blijft zich constant ontwikkelen en verbeteren. Zo hebben we de laatste tijd

onder andere op Dalton-gebied een aantal veranderingen doorgemaakt. Bij deze ontwikkelingen

hoort ook een kritische blik op de rapporten die de leerlingen (en u) twee keer per jaar

ontvangen. De afgelopen periode hebben wij een aantal aanpassingen gedaan, om het rapport

beter aan te laten sluiten bij de manier waarop wij ons onderwijs geven. Zo hebben wij

nagedacht over de manier waarop de Daltonpijlers terugkomen in het rapport en de inbreng van

de leerlingen in hun eigen rapport. Door samen met het team te overleggen, uitproberen en

evalueren, worden de rapporten meer en meer passend bij onze school en onze visie. We hopen

dat u enthousiast bent over de ontwikkelingen in het rapport. Voor feedback vanuit u als

ouder(s) staan wij uiteraard altijd open!

Via Parro hebben wij een filmpje gedeeld waarin wij uitleggen hoe u en uw kind het rapport

kunnen lezen.

BABYNIEUWS

Juf Demi en haar vriend Maarten verwachten in augustus hun eerste kindje. Gefeliciteerd!

GESLAAGD!

Juf Rianne en juf Gerda hebben voor de vakantie wederom examen gedaan voor Google Educator

1, om ook de komende drie jaar gecertificeerd te zijn! Ze zijn allebei geslaagd. Gefeliciteerd!

MUZIEKVOORSTELLING VAN JUF MONIQUE

Voor de muziekvoorstelling Peter en niet alleen de wolf, uitgevoerd door muziekvereniging UDI

samen met muziekjuf Monique hebben alle kinderen meegedaan met de tekenwedstrijd. Welke

tekening is het mooiste en welke tekeningen worden vertoond in de voorstelling?

In iedere geval zijn alle tekeningen te bewonderen in de foyer van de Theaterkerk op zondag 19

maart. De voorstelling op 19 maart begint om 13.00 uur. Wil je er bij zijn dan kun je nog

kaartjes bestellen via Theaterkerk.nl

En na afloop gaan we nog niet naar huis........Zie ook:

https://theaterkerk.nl/programma/181-peter-en-niet-alleen-de-wolf-een-muzikaal-sprookje

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.
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STAGIAIRES IN DE GROEPEN

De Pabo stagiaires die bij ons stage lopen zijn na de carnavalsvakantie gewisseld van groep.

Sommige stagiaires zetten hun stage elders voort. Daarom hierbij een overzicht van de huidige

stagiaires op De Borgwal:

1/2A Juf Emiliana

Juf Anne

Maandagochtend en dinsdag

Donderdag en vrijdag

Tot en met juli 2023

Tot en met juli 2023

3 Juf Lynn

Juf Sofie

Maandag en dinsdag

Donderdag en Vrijdag

Tot en met juli 2023

Tot en met juli 2023

4 Juf Rosan Maandag en dinsdag Tot en met juli 2023

5 Meester Ruben

Meester Rowin

Juf Rosan

Maandag

Donderdag en vrijdag

Maandag en dinsdag

Tot en met maart 2023

Tot en met juli 2023

Tot en met juni 2023

6 Juf Anoek

Juf Isabel

Maandag

Woensdag en donderdag

Tot en met juli  2023

Tot en met juli 2023

7 Meester Nick Maandag Tot en met juli 2023

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

15 FEBRUARI 2023: STUDIEMIDDAG HET BEWEGEND KIND

Zoals jullie weten, stimuleren wij op De

Borgwal de brede ontwikkeling van al onze

leerlingen. Ook bewegen maakt hier een

belangrijk onderdeel van uit. Met onze

buitensport zijn onze leerlingen iedere dag

onder leiding van meester Sam in beweging.

Daarnaast gaan we nu een slag slaan in het

inzetten van bewegend leren: het koppelen

van beweging aan cognitieve activiteiten,

zoals rekenen of lezen. Dit doen wij onder

begeleiding van Teun Custers van Het

Bewegend Kind. Woensdagmiddag 15 februari

zijn wij meegenomen in de theoretische onderbouwing van bewegend leren en hebben we met

het team een aantal activiteiten uitgevoerd.

Vol energie en nieuwe ideeën, zullen wij de komende tijd nog meer in beweging komen!

VANUIT IB

Onze leerlingen van de groepen 3-7 maken twee keer per jaar de Cito-toetsen, rond januari (de

M-toetsen) en rond juni (de E-toetsen). In groep 8 ligt dit iets anders in verband met de centrale

eindtoets.

Afgelopen januari en februari hebben de leerlingen de M-toetsen gemaakt voor de vakken

rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De resultaten hiervan vatten we samen

in een schoolzelfevaluatie, die we met het team hebben besproken. De resultaten van de

toetsen geven ons een beeld van waar de leerlingen momenteel staan. Het is dus geen

‘afrekenmoment’, maar vooral een bron van informatie: samen bekijken we wat de volgende

stappen voor de leerlingen zijn: wat beheersen zij al en waar moeten we misschien nog wat

langer aandacht aan besteden? Wat werkte goed, en wat kunnen we beter anders doen? De
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intern begeleider bespreekt dit met alle leerkrachten, zodat we ons onderwijs de komende

periode nog beter aan kunnen laten sluiten op wat de leerlingen nodig hebben.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2023-2024

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is vastgesteld:

● Eerste schooldag: maandag 28 augustus 2023

● Herfstvakantie: 16 t/m 22 oktober 2023

● Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 7 januari 2024

● Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 18 februari 2024

● Tweede paasdag: maandag 1 april 2024

● Meivakantie : 29 april t/m 12 mei 2024 (inclusief Hemelvaartsdag)

● Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024

● Zomervakantie: 8 juli t/m 18 augustus 2024

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 16 maart, 15.15 uur.

Groep 1/2B Woensdag 15 maart, 12.00 uur.

Groep 3 Dinsdag 14 maart, 15.15 uur.

Groep 4 Donderdag 16 maart, 15.15 uur.

Groep 5 Donderdag 16 maart, 15.15 uur.

Groep 6 Donderdag 16 maart, 15.15 uur.

Groep 7 Woensdag 15 maart, 12.15 uur.

Groep 8 Dinsdag 14 maart 2023, 15.15 uur.

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

onze website bij documenten > jaarkalender)?

U kunt in deze jaarkalender inmiddels ook de vakanties van volgend

schooljaar vinden.

Daltonbasisschool De Borgwal Website Borgwal Bemmel

VOLGENDE INFOBRIEF

De volgende infobrief komt uit op donderdag 16 maart 2023.
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