
 

Nieuwsbrief 9 IKC Borgman Ebbinge 2021-22 

In deze nieuwsbrief informatie over: 

 

❖ Corona berichten 

❖ Afsluiting kernconcept 3 

❖ Koningsspelen 

❖ Meivakantie verschil onderwijs en opvang 

❖ BSO programma in de meivakantie 

❖ Vakanties komend IKC jaar 2022-23 

❖ Belangrijke data waaronder ook; margedagen en vakantie  

❖ Website en Instagram & schoolgids 

❖ Volgende nieuwsbrief 

 

Corona berichten.  

Zoals eerder aangekondigd willen we na de meivakantie starten met weer meer ouderparticipatie en 

aanwezigheid van ouders in het IKC.  Er zijn alweer mooie voorbeelden van hoe we samenwerken bij de 

activiteiten in de stamgroepen. Ouders hebben actief geholpen bij Pasen en ook deze week bij de 

Koningsspelen voor de groepen 1-3 is weer veel ouderhulp gevraagd.  Ook bij de afsluiting van kernconcept 

3 bij unit 1 en 2 hebben we jullie allemaal uitgenodigd om te komen kijken naar de voorstelling van de 

eigen bedachte sprookjes en de prachtige maquette in unit 2. Alle ouders zijn ook van harte welkom om na 

twee uur even met het kind naar binnen te lopen om in de stamgroep of op het ontwikkelplein eigen werk 

te bewonderen. 

Het halen en brengen van de kinderen blijft ook na de meivakantie nog bij de deur gebeuren. We hebben 

met elkaar besproken wat dit voor positieve effecten heeft gehad op de kinderen. We zien een heel rustige 

en ontspannen start, kinderen gaan direct spelen op het ontwikkelplein en werken in de stamgroepen én 

kinderen worden zelfredzaam in het afscheid nemen. Van belang is dat jullie als ouders bij de deur wel de 

coaches kunnen zien en spreken voor een kleine overdracht en een vraag. Dus bij het brengen zullen we 

vanaf de peuter leeftijd nog steeds de kinderen opvangen bij de deur. Natuurlijk zijn er voor de jongste 

kinderen bij het wennen andere afspraken gemaakt en ook maatwerk kan worden afgesproken. De baby’s 

worden wel in de gang/op de mat overgedragen aan de babycoach. Ook bij het ophalen zullen we de 

kinderen naar de deur blijven brengen. 

Daarnaast zijn we met het team in gesprek over 

ouderbetrokkenheid. Hoe we jullie als ouders betrekken bij 

ons IKC en bij wat we dagelijks doen met de kinderen. Naast 

berichten op Mijn School/Jaamoo, het sturen van filmpjes en 

foto’s willen we momenten creëren waarop we starten met 

kijk-/ inloop ochtenden/ middagen waarop we jullie een kijkje 

op de groep geven en er gelegenheid is om samen met jullie 

kinderen uitleg te krijgen over hetgeen we doen en waarom. 

We willen hier de kinderen ook een actieve rol in geven. Het 

ritme, de structuur en de inhoud worden de komende tijd besproken. We houden jullie op de hoogte van 

hoe het eruit komt te zien. 

 

Afsluiting kernconcept 3 Macht en regels 

De afgelopen twee weken hebben we met alle kinderen ons derde kernconcept; Macht en Regels, 

afgesloten. De kinderen van de groepen 1/ 2 hebben per groep aan de ouders een eigen bedacht sprookje 

opgevoerd. Een prachtige voorstelling waarbij ridders, draken, koning en koningin, maar ook eenhoorns een 

rol hadden. Ieder kind was prachtig verkleed en ze hebben het heel goed gedaan. Alle foto’s kunnen jullie 

vinden op Mijn School. Unit 2 heeft via een film op YouTube, jullie laten zien wat er allemaal geleerd is over 

dit thema. Daarnaast konden de ouders op diverse momenten de gemaakte werkstukken en de maquette 

bewonderen. Unit 3 sluit dit thema deze week af. Zij gaan nog op pad deze week (speurtocht) in de stad 

om, passend bij dit thema, gebouwen en monumenten van de tweede wereld oorlog en de bevrijding, in 

onze stad te  bezoeken. Na de meivakantie starten we met ons laatste kernconcept: Groei. 



 
 

Koningsspelen 

Woensdag 20 april en vrijdag 22 april hebben we met de 

kinderen de koningsspelen gevierd. Het thema was sport en 

bewegen. De groepen 1-3 hebben op woensdag buiten en 

binnen een circuit met spelletjes gedaan. De groepen 4-8 

hebben verschillende workshops zoals o.a. Afrikaanse dans, 

freerunning  en een bootcamp aangeboden gekregen. 

Het waren twee heel gezellige en sportieve dagen. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BSO Programma in de meivakantie. 

 
 

 

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 voor onderwijs). 

Hemelvaartweekend   18 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren  29 mei 

Extra (margedagen)vakantie 23 t/m 26 juni (om de laatste periode voor de 

zomervakantie te doorbreken) 

Zomervakantie    22 Juli t/m 3 September 2023 



 
 

 

Belangrijke data: 

 

Woensdag 27 april   Koningsdag, opvang en onderwijs gesloten 

Donderdag 5 mei  Bevrijdingsdag, opvang is open 

Woensdag 11 mei  Margedag  

Maandag 16 t/m 18 mei  Schoolkamp groep 7 

Don 26 en vrij 27 mei Hemelvaartsweekend, opvang en onderwijs gesloten 

Maandag 6 juni   Tweede Pinksterdag, opvang en onderwijs gesloten 

Maandag 13 t/m 16 juni  Schoolkamp groep 8 

Dinsdag 28 juni t/m 1 juli Avondvierdaagse  

 

 

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 9-13 mei zal nieuwsbrief 10 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/

