
 

Nieuwsbrief 8 IKC Borgman Ebbinge 2021-22 

In deze nieuwsbrief informatie over: 

 

❖ Corona berichten 

❖ Dansworkshops Lucia Marthas 

❖ Hekje tussen KDV tuin en grote plein 

❖ Kernconcept Macht en Regels 

❖ Sprookjes 

❖ Actie Oekraïne  

❖ Gezonde school en opvang 

❖ Werkgroep verkeer 

❖ Even voorstellen 

❖ Voorstellen: Kindteam IKC Borgman Ebbinge 

❖ Vakgroep jeugd Centrum/Schilderswijk 

❖ Vakanties komend IKC jaar 2022-23 

❖ Meivakantie verschil onderwijs en opvang 

❖ Belangrijke data waaronder ook; margedagen en vakantie  

❖ Website en Instagram & schoolgids 

❖ Volgende nieuwsbrief 

 

Corona berichten.  

Vanaf woensdag 23 maart zijn de maatregelen nog verder versoepeld. Het dragen van een mondkapje in 

drukke situaties wordt nog geadviseerd. Bij ons op het IKC respecteren wij de wens om nog een mondkapje 

te dragen. Dit zal individueel verschillen bij ouders en medewerkers. Kinderen van de groepen 6-8 dragen 

geen mondkapje meer op het IKC. Het advies blijft om bij klachten een zelftest af te nemen en bij een 

positieve zelftest een afspraak te maken bij de GGD en thuis te blijven. 

De isolatieperiode is 5 dagen en 24 uur klachtenvrij. Het standaard afnemen van een zelftest twee keer per 

week, in de stamgroepen 6-8, vervalt. De kinderen krijgen nog tot en met april een zelftest mee naar huis 

omdat de positieve besmettingen onder kinderen nog steeds aan de orde zijn.  

Ouders  en externen kunnen op afspraak weer helpen en participeren in ons IKC. We blijven hier echter nog 

terughoudend in, omdat we het contact met veel volwassen laag willen houden. We hebben erg veel moeite 

om de vervanging van de medewerkers goed te regelen, dus hopen op deze wijze nog invloed op het aantal 

besmettingen uit te kunnen oefenen. in ieder geval tot de meivakantie. Hoe we het daarna gaan 

organiseren daar komen we in de maand april op terug bij jullie. 

De verdere basisadviezen blijven van kracht (was regelmatig de handen, goed ventileren en hoest en nies 

in je elleboog). 

 

Dansworkshops Lucia Marthas 

In week 10 hebben alle kinderen genoten van een dansvoorstelling en een dansworkshop per stamgroep. 

De studenten van Lucia Marthas hebben deze workshops verzorgd. We hebben afgesproken dat deze 

samenwerking voor het volgend jaar een vervolg gaat krijgen en dat de kinderen, net als muziek en theater, 

één periode in het nieuwe schooljaar dansles krijgen. 

 
 

Hekje tussen KDV tuin en grote plein. 

Het gebeurt regelmatig dat het hekje tussen de KDV tuin en het grote plein open blijft staan. Daarom even 

het dringende verzoek aan alle ouders om deze elke keer weer dicht te doen als je door het hekje heen 

gaat, zo voorkomen we onveilige situaties. 

 



 
Kernconcept Macht en Regels. 

Overal op ons IKC zijn de kinderen aan het werk met ons derde kernconcept macht en regels. Op de 

peutergroepen en unit 1 wordt gewerkt met het thema sprookjes. In unit 1 zijn onze speelhuisjes 

veranderd; eentje in een kasteel met een ophaalbrug en de andere in het snoephuisje van de heks uit het 

sprookje van Hans en Grietje. Op unit 2 en 3 werken we over regels thuis, op ons IKC, in het verkeer en 

leren we wat democratie inhoud. De kinderen hebben een eigen partij of club bedacht. De kinderen in unit 

2 hebben hun eigen partij al gepresenteerd en hebben zelfs al verkiezingen gehad. Op unit 3 vindt dit nog 

plaats. Bij unit 3 gaan we de komende weken ook aandacht besteden aan de wereldoorlogen en 

bevrijdingsdag. 

De afsluiting van het derde kernconcept vindt plaats in week 15 (11 t/m 15 april). We berichten jullie zo 

snel mogelijk wanneer jullie weer in het IKC naar de prachtige resultaten kunnen komen kijken. Elke unit 

plant een afsluiting en een kijkmoment met ouders en kinderen. In de bijlage vinden jullie een foto 

impressie van hetgeen we tot nu toe hebben gedaan binnen het IKC. 

 

Sprookjes 

Bij de groep Natuursteen zijn wij nu bezig met het thema sprookjes. De 

verkleed kleren hangen al klaar… Samen met de peuters zijn wij een 

kasteel aan het bouwen. De muren staan er al. De komende weken 

zullen de kinderen het kasteel gaan verven. Natuurlijk lezen wij ook 

boeken over het thema.  

Hierbij valt te denken aan de Ridder zonder billen en Koning en Koning. 

De grote favoriet van de kinderen is de Ridder zonder billen.  

Naast het thema sprookjes zullen wij ook weer aan de slag gaan met het 

thema lente. De kinderen zullen vaker naar buiten gaan om te spelen en 

te ontdekken hoe alles gaat groeien en bloeien in de natuur. Ook zullen 

wij hierbij aandacht besteden aan de feestdagen (Pasen en 

Koningsdag). 

 

Actie Oekraïne. 

De inzamelactie voor Oekraïne is een groot succes. Alle kinderen en 

ouders zijn betrokken en hebben een mooie bijdrage geleverd. Alle 

dozen worden via Hoogezand naar Oekraïne gebracht. De stamgroepen 

6, 7 en 8 hebben ook een eigen actie georganiseerd. Kinderen 

bedenken allerlei acties waarmee ze geld op kunnen halen voor 

Oekraïne (bijvoorbeeld het ophalen van lege flessen). Deze actie loopt 

nog tot 8 april. Dan storten we het geld op giro 555. Heel veel dank 

voor alle hulp en jullie bijdrage!  

 

Gezonde school en opvang. 

IKC Borgman Ebbinge is een gezonde school en een gezonde 

opvanglocatie. 

Gezond eten als onderdeel van een gezonde leefstijl is belangrijk voor 

kinderen. De kinderen mogen voor hun verjaardag trakteren op een 

feestelijke, gezonde en lekkere traktatie! 

Vanwege de corona maatregelen zagen we afgelopen jaar dat er 

voorverpakte traktaties, zoals chips, koekjes en ook kleine cadeautjes 

uitgedeeld werden. Dit hoeft niet meer, de kinderen kunnen weer 

gezond  trakteren. De eerste oproep stond in nieuwsbrief 7 en na de 

voorjaarsvakantie zijn we weer gestart met hier goed op te letten met 

elkaar. We willen jullie allemaal vragen deze hernieuwde afspraken 

na te leven.  

Ons IKC beschikt over een grote keuken. Hier kunnen de kinderen 

eventueel ook gebruik van maken om de traktatie voor te bereiden, 

door bijvoorbeeld wat fruit in kommetjes te doen of de magnetron te 

gebruiken om popcorn te maken. Overleg hierover even met de 

coaches.  

Meer inspiratie voor de traktaties kun je online vinden op onder 

andere: http://www.gezondtrakteren.nl/ of 

www.voedingscentrum.nl/trakteren of 

https://nl.pinterest.com/meervoormamas/coronaproof-traktatie/ 

Of vraag een coach om tips. 

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
https://nl.pinterest.com/meervoormamas/coronaproof-traktatie/


 
Werkgroep verkeer. 

We hebben als werkgroep alle gewenste verbeteringen ten aanzien van de veilige schoolomgeving 

besproken met de gemeente. De eerste aanzet is het verbeteren van de oversteek bij de Kolendrift. 

 

De oversteek wordt verplaatst en aangepast. De 

kinderen kunnen nu in twee stappen oversteken. 

Ze hebben op deze wijze meer zicht bij het 

oversteken. De oversteekplaats wordt 

gemarkeerd door een rode kleur en kleine 

voetstappen zodat zij goed in beeld zijn bij de  

andere verkeersdeelnemers. Bij het fietspad 

komen aan weerzijden aanpassingen die de 

snelheid van de fietsers beperkt. Zie foto. De 

aanpassingen starten eind maart/ begin april. 

We blijven als werkgroep actief in het gesprek 

met de gemeente om ook de andere knelpunten 

(bijvoorbeeld bij het Boterdiep) te verbeteren. 

Henk en Stanley blijven in de ochtend 

ondersteunen bij het oversteken bij de Kolendrift 

en het Boterdiep. 

 

We vragen jullie echter ook met klem om bij het brengen en halen niet dubbel te parkeren op het Boterdiep 

en de Bloemsingel. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. De gemeente zal daarom met regelmaat gaan 

handhaven. Willen jullie mee denken/ participeren in de werkgroep verkeer, dan horen we het graag. 

 

Even voorstellen. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik ben Franciska ik ben 22 jaar oud ik doe de opleiding pedagogische 

medewerker niveau 3, ik kijk er heel erg naar uit om mijn laatste jaar 

op de groep Maansteen door te brengen en dingen bij te leren van uw 

kind. Mijn stage dagen op de groep maansteen zullen op dinsdag, 

woensdag middag en vrijdag middag zijn. Ik wil u alvast bedanken 

voor het vertrouwen met uw kind.  

 

Groetjes, 

Fransciska de Waal. 

 

 
Beste ouders en kinderen, 

 

Hierbij wil ik me graag even voorstellen.  

Misschien is het u al opgevallen dat ik al even rondloop bij de 

kleuters of misschien dat de kinderen al iets verteld hebben thuis? 

Ik ben Annelies de Vries en mag bij de kleuters ondersteunen voor de 

kinderen die thuis een andere taal spreken. In kleine groepjes help ik 

de kinderen het Nederlands beter te spreken door liedjes te zingen, 

woordspelletjes te doen of boeken te lezen. Dit werk doe ik met veel 

plezier! 

Ik ben aan het werk vanuit SKSG op IKC Borgman Ebbinge en vanaf 1 

april ook aan het werk op de BSO. 

Door mijn werk bij SKSG op IKC Borgman aan de Warmoesstraat heb 

ik ervaring met VVE voor kinderen met een andere moedertaal dan 

het Nederlands. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en ben 

daarom ook erg enthousiast om dit werk nu bij Ebbinge te kunnen 

doen. Ik woon in Leek, ben getrouwd en heb twee tieners thuis. 

 

Groetjes, 

 

Annelies de Vries 

 
 
 

 

  



 
Voorstellen:  KINDTEAM IKC BORGMAN EBBINGE 

 

Elk kind verdient het om zich te ontwikkelen op zijn 

eigen manier. Soms is daar wat extra hulp voor nodig. 

Binnen het Centrum / Schilderswijk werken scholen, 

kinderdagopvang, het Wij-team en de GGD samen om 

ouders en kinderen daarbij te helpen. 

Neem gerust contact met ons op over bijvoorbeeld 

talentontwikkeling, sport, voeding, opvoeding, gedrag, 

et cetera.                                                                                     
De flyer van het Kindteam hangt: bij de ingang op het 

raam aan de tuin/pleinzijde, op het raam bij de 

toegangsdeuren op het boven plein én bij het 

Kinderdagverblijf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakgroep jeugd Wij Centrum/Schilderswijk 

Weten wie er allemaal in het Wij-team Centrum Schilderwijk zitten?  

Hier kun je zien wie, met welk specialisme erin zit. 

 

Vakanties komend IKC jaar 2022-2023. 

De nieuwe vakantieregeling voor het komend IKC jaar is bekend. 

Hieronder alvast de verdeling in het jaar. 

 

Herfstvakantie   15 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie   24 december t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023 

Pasen    9 en 10 april 2023 

Koningsdag   27 april 2023 

Mei vakantie  24 april t/m 7 mei 2023 (week 24 t/m 28 april is een extra meivakantie week en 

voor het opvangcontract passend in een contract met margedagen). 

Hemelvaartweekend  18 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren   28 en 29 mei 2023 

Zomervakantie   22 juli t/m 3 September 2023 

 

 
  



 
Meivakantie verschil onderwijs en opvang. 

     
De meivakantie bestaat dit jaar voor onderwijs uit 2 weken vakantie. Voor ouders 

die gebruik maken van buitenschoolse opvang geldt echter dat alleen de week 

die door de rijksoverheid als vakantieweek is vastgesteld, binnen de opvang ook 

een vakantieopvang week is (2 mei t/m 6 mei).  

De andere (tweede) week van maandag 25 t/m vrijdag 29 

april, is een margedagen week, waarbij de buitenschoolse 

opvang de gehele dag geopend is en ouders ‘margedagen 

opvang’ aan kunnen vragen. Dit met uitzondering van 

woensdag 27 april, Koningsdag, dan is de opvang ook 

gesloten. 

 

 

Belangrijke data: 

Buitenlesdag: 5 april 

Goede vrijdag: 15 april (is een gewone onderwijs en opvang dag) 

Pasen:  17 en 18 april 

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei (zie hierboven m.b.t. verschil opvang en onderwijs) 

Koningsdag: 27 april opvang en onderwijs gesloten 

Margedag: 11 mei 

 

Website:  

Heeft u onze website al eens bekeken?  

Klik op deze link: www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge of kijk op Instagram: IKC Borgman Ebbinge 

(@ikc_ebbinge) • Instagram-foto's en -video's. Hier zijn veel foto’s te zien. Ook de schoolgids is nu via de 

website in te zien. Ga naar de site en klik in de tekst op het woord 'schoolgids' en je krijgt hem in beeld. 

 

Volgende nieuwsbrief: 

In de week van 18-22 april zal nieuwsbrief 9 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende berichten 

zijn, dit eerder toesturen. 

 

 

http://www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge
https://www.instagram.com/ikc_ebbinge/
https://www.instagram.com/ikc_ebbinge/

