
Infobrief nummer 13, 2022-2023
AGENDA…

Ma. 20-03-2023 Di. 21-03-2023

Potje

Koffie met MR voor

ouders

Wo. 22-03-2023 Do. 23-03-2023

Doe dag Betuwe On

stage

Vr. 24-03-2023

Groep 3 naar het

Dijkmagazijn.

Groep 8 naar

Bakker Hydraulic

WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

Ma. 27-03-2023 Di. 28-03-2023

Potje

Groep 8 Lingehof,

lunch op school

Groep 5-6-7-8

Roadshow

Wo. 29-03-2023 Do. 30-03-2023

Nieuwe infobrief

komt uit

Vr. 31-03-2023

HIGHLIGHTS VAN DE INFOBRIEF

● Verhuur;

● Dalton;

● Koffie met de MR;

● Avondvierdaagse;

● Week van de Lentekriebels;

● Kleutergym;

● Betuwe On Stage.

JARIGEN

MAART

20 Floortje Groep 6

21 Femke Groep 5

22 Janna Groep 1B

23 Ties Groep 5

23 Olivier Groep 3

24 Féline Groep 1B

28 Indy Groep 3

28 Hugo Groep 5

29 Bas Groep 8

29 Juf Rie Vrijwilliger

30 Bart Groep 8

DE RODE LOPER GAAT UIT VOOR….

Wij willen Janna en Féline (groep 1B) van harte welkom heten bij ons op De Borgwal. Wij wensen

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

1
Infobrief schooljaar 2022-2023 ‘Samen de beste versie van jezelf’



VERHUUR

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

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

Interesse in lasergameset? Mail meester Sam → s.tai-tin-woei@delinge.nl

DALTON

Donderdag 9 maart stonden juf Gerda en juf Anne op de stagemarkt van de Pabo: studenten

konden workshops bezoeken en zo meer leren over verschillende onderwijsconcepten. Daarmee

kunnen ze voor de komende stages een keuze maken.

Juf Gerda en juf Anne hebben twee workshops gegeven over het Daltononderwijs en hoe we dit

vormgeven op De Borgwal. Beide keren zat het lokaal vol met een enthousiaste groep studenten.

Met eigen doelenkaarten over Daltononderwijs en De Borgwal ervaarden de studenten hoe het is

om een ‘voortoets’ te doen. Daarna kregen ze gerichte uitleg en vervolgens maakten ze opnieuw

een toets, net zoals onze leerlingen op school. Op hun doelenkaarten konden ze dan zien wat ze

hadden geleerd.

Wat heerlijk om te zien dat de studenten net zo blij waren om de progressie op hun doelenkaart

te zien als de kinderen uit onze klas! We kijken er naar uit om toekomstige collega’s te

verwelkomen als stagiair op onze school!

KOFFIE OP DE BORGWAL?!

Altijd al eens willen weten hoe de koffie smaakt op De Borgwal? De MR heeft op dinsdag 21

maart weer een koffiemoment gepland! Ga in gesprek met de MR-leden onder het genot van een

lekkere kop koffie. Ook de thee keuze is reuze! Wees welkom! Dinsdag 21 maart om 08.30 uur!

OR: DE AVOND4DAAGSE

Ook dit jaar is er weer een Avond4daagse in Bemmel. Deze wordt gehouden van dinsdag tot en

met vrijdag 9, 10, 11 en 12 mei 2023. Het inschrijven zal weer via De Borgwal kunnen. Hierover

worden jullie nog geïnformeerd. Wij hopen op 4 avonden weer een mooie, groene, feestende

slinger door Bemmel en omstreken te zien!
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WEEK VAN DE LENTEKRIEBELS

De komende 2 weken werken wij op De

Borgwal aan de 'Week van de

Lentekriebels'. Dit project past helemaal

binnen het TopOntdekkers thema waar

wij op dit moment mee werken: Cultuur

en vriendschap. De nationale

projectweek duurt 1 week, wij hebben

ervoor gekozen om de lessen over 2

weken te verspreiden.

De lessen rondom lentekriebels zullen

gaan over weerbaarheid, relaties en

seksualiteit. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je

fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld.

KLEUTERGYM

Een kind dat zeker is in het bewegen, zal ook meer zeker zijn in leren, kan zich beter

concentreren en makkelijker een nieuwe vaardigheid aanleren tijdens bijvoorbeeld gym of

sport. Daarnaast biedt bewegen een goede ondersteuning bij het leren. Regelmatig wordt

het bewegend leren op school toegepast.

Om het bewegend leren echt een meerwaarde te laten zijn, is het belangrijk dat het

bewegen geautomatiseerd is. Met andere woorden, je hoeft er niet over na te denken.

Fysiotherapie Fitpunt is de partner van De Borgwal als het om bewegen gaat. Voor de

kinderen tussen de 4 en 6 jaar die wat meer moeite hebben met bewegen en ongedwongen

een stevige basis van bewegen willen ontwikkelen, bieden zij nu Kleutergym aan.

Met Kleutergym wordt de basis voor het bewegen gelegd. Kinderen worden op een speelse

manier uitgedaagd om spelletjes en activiteiten te doen waarbij de grondvormen van

bewegen centraal staan zoals; springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren,

dansen etc. Daarbij komen de meer complexe vaardigheden aan bod zoals

touwtjespringen, hinkelen en verschillende technieken van gooien.

Bij de Kleutergym werken de kinderen ook met elkaar waardoor ze leren om rekening met

elkaar te houden, elkaar te helpen, samen oplossingen te vinden en op hun beurt te

wachten. Daarnaast stimuleert dit het inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

Hier doe je het voor

- Een goede basis van bewegen zorgt voor zelfvertrouwen.

- Een fit brein kan zich beter concentreren en leert sneller.

- Geautomatiseerde motorische vaardigheden zorgen voor betere dubbeltaken bij

bewegend leren op school.

Wil je meer weten, vraag dan de informatiefolder bij de leerkracht of stuur een mail naar

kinderfysiotherapie@fitpunt.nl.
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BETUWE ON STAGE

‘Alles mag je worden. Behalve ongelukkig. Beloofd?’

Juf Annemieke, juf Karen en juf Christine  waren erbij,

Betuwe On Stage 2023, het beroepenfeest! En hoe?! 48

enthousiaste VMBO’ers komen tijdens de ‘Doe Dag’ op

donderdag 23 maart kennis maken met het

basisonderwijs bij ons op school!

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 30 maart 2023.
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