
 

Nieuwsbrief 1 IKC Borgman Ebbinge 2022-23 

De eerste nieuwsbrief van dit IKC schooljaar. 

 

In deze nieuwsbrief informatie over: 

 

❖ Het nieuwe jaar is begonnen 

❖ Terugblik zomervakantie 

❖ Startgesprekken onderwijs 

❖ Kijkochtenden onderwijs 

❖ Communicatie 

❖ Stamgroep ouders onderwijs 

❖ Luizenouders onderwijs 

❖ Aanmelden broertjes/ zusjes voor onderwijs 

❖ Kernconcept 1: Communicatie 

❖ Schoolreisje groep 1/2 en 3 t/m 6 

❖ Nieuw beleid trakteren binnen onderwijs 

❖ Een berichtje van de Watersteen BSO 

❖ Even voorstellen 

❖ Vakanties & margedagen dit IKC jaar 2022-23 

❖ Belangrijke data 

❖ Website en Instagram & schoolgids 

❖ Volgende nieuwsbrief 

 

 

 

 

Terugblik zomervakantie 

In de zomervakantie proberen we altijd leuke activiteiten te 

bedenken voor de BSO kinderen. Van voetbaldoel tot sumo 

worstelen. Van twister tot de polonaise. Wat voor ons 

boven aan staat, is dat de kinderen een leuke tijd hebben 

en dat we mooie herinneringen maken!  
 

Startgesprekken onderwijs 

De komende week krijgen jullie een uitnodiging voor een 

kennismakingsgesprek (het zogenaamde startgesprek). De 

uitnodiging krijgen jullie per stamgroep en staat bij de 

planning in MijnSchool. Deze gesprekken worden gepland 

vanaf week 37 tot en met week 40. Ouders, kinderen en 

stamgroep leerkracht leren elkaar in dit gesprek beter 

kennen en bespreken met elkaar de vragen en 

verwachtingen aan het begin van dit jaar. Samen zorgen 

we zo voor een goede start en samenwerking! 

 

 

Het nieuwe jaar is begonnen 

Deze week is het nieuwe school (IKC) jaar  

begonnen, wat fijn dat we iedereen weer mochten 

verwelkomen na de zonnige zomervakantie. We hopen 

dat iedereen een goede vakantie heeft gehad.  

 



 
 

Kijkochtenden onderwijs 

Over 5 weken krijgen jullie allemaal per stamgroep een uitnodiging voor een kijkochtend, waarbij jullie 

kinderen vertellen en laten zien hoe we werken aan leerdoelen, aan samenwerken en zelfstandigheid. Jullie 

kunnen de speel/ leerhoeken zien en het lesmateriaal,  uitleg krijgen over alle vakgebieden die we op ons 

IKC verzorgen. Ook de ouders van de ouderraad van het onderwijs, zullen op deze ochtend iets vertellen 

over wat zij allemaal doen en waarom ouderparticipatie belangrijk is. Deze kijkochtenden zullen vaker in 

het jaar gaan plaatsvinden. Daarnaast zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom bij de afsluitingen van elk 

kernconcept, bij extra activiteiten en bij het ondersteunen van activiteiten in ons IKC.  

 

Communicatie 

Een goede communicatie vinden wij erg belangrijk. We willen graag dat iedere ouder 

zich gehoord voelt en goed op de hoogte is van hetgeen er in het IKC gebeurt.  

Dat doen wij op de volgende wijze: 

➢ De stamgroep schrijft regelmatig (minimaal 1x in de 14 dagen) een bericht en 

plaats deze op MijnSchool. Op deze wijze blijven jullie op de hoogte van hetgeen 

er speelt, wat we doen en gaan doen en delen we mededelingen en hulpvragen 

met jullie. De groepen 1/ 2, groepen 3, 4 en 5/6 schrijven een gezamenlijk 

bericht. 

➢ De opvang schrijft berichten per kind (babygroepen) en per groep en verstuurt dit via Jaamoo. 

➢ De peutergroepen schrijven een VVE thema brief, we sluiten met dit thema aan bij het Kernconcept 

waar we IKC breed aan werken. 

➢ Unit 2 en 3 delen ook met regelmaat een unit bericht met jullie over unit activiteiten. 

➢ Elke maand komt er een nieuwsbrief uit van het gehele IKC. 

➢ Daarnaast delen we extra nieuwsberichten over bijzondere thema’s met jullie. 

➢ We delen veel foto’s en filmpjes over wat wij doen in ons IKC in MijnSchool, via onze instagrampagina 

en via Jaamoo. 

➢ Via postvak in berichten kunnen we binnen het onderwijs, met elkaar berichten delen. 

➢ Via een onderwijs stamgroep app delen we korte mededelingen of een oproep voor hulp bij activiteiten. 

De stamgroep ouder kan dit coördineren en is belangrijk voor de korte lijntjes naar de leerkrachten toe.  

➢ We werken dit jaar met kijkochtenden om te zorgen dat jullie ons onderwijs beter leren kennen. 

➢ Bij de opvang wordt er tijdens de wenperiode aandacht besteed aan het wennen van jullie kind, maar 

ook uitleg gegeven over hoe we werken. Welke materialen zijn er op de groep aanwezig, welke hoeken, 

dagritme, etc. 

➢ Naast de vaste kijkochtenden en vaste voortgangsgesprekken (rapportage, observatiegesprekken) in 

het jaar, is het maken van extra afspraken altijd mogelijk. Jullie als ouder of wij kunnen daar beiden 

initiatief in nemen. 

➢ De kinderen binnen het onderwijs, krijgen een jaarkalender waar alle bijzondere dagen op vermeld 

staan, zodat jullie ruim op tijd weten wat er speelt en wat wij gaan doen. Ook de agenda van 

MijnSchool geeft het ritme en de activiteiten in het nieuwe IKC jaar aan. 

 

We delen veel berichten en veel foto’s met jullie via MijnSchool. Van belang is dat jullie allemaal een goed 

werkend account hebben. Bij vragen hierover kunnen jullie voor het onderwijs terecht bij Priscilla van der 

Meulen. In verband met de wet op de privacy vragen we jullie allemaal om aan het begin van het jaar op 

MijnSchool aan te geven of we foto’s van jullie kind(eren) kunnen delen op MijnSchool, website en 

Instagrampagina. 

 

Stamgroep ouders onderwijs 

Ook dit jaar willen we graag voor elke onderwijs 

stamgroep een stamgroep ouder. De coaches zullen 

hiervoor een oproep doen. Na drie weken nodigen we 

de nieuwe stamgroep ouders uit voor een 

gezamenlijke kennismaking op het IKC en bespreken 

we de rol en de taken van een stamgroep ouder. 

Een afgevaardigde van de MR en OR zijn hierbij ook 

aanwezig zodat er een goede samenwerking ontstaat 

tussen alle betrokken ouders. 

 

 

 

 



 
 

Luizenouders onderwijs 

Na elke vakantie willen we de kinderen controleren op hoofdluis. Ook hiervoor doen we een beroep op 

jullie. Het is fijn als elke stamgroep een aantal ouders heeft die samen deze controle doen. Op 21 

september om 8.30 uur organiseert de OR een voorlichting van de GGD op het IKC over luizencontrole, wat 

te doen en waarom. En natuurlijk is er alle ruimte voor vragen.  

 

Aanmelden broertjes en zusjes voor onderwijs 

Op dit moment hebben we heel veel nieuwe aanmeldingen voor een kennismakingsgesprek. We plannen 

deze afspraken op tijd in, zodat ouders daarna een keuze kunnen maken en een inschrijfformulier kunnen 

invullen. Binnen ons IKC gaan alle aanwezige peuters én broertjes en zusjes van huidige kinderen voor bij 

de inschrijving. We willen jullie vragen om jullie jongsten vanaf 2,5 jaar alvast in te schrijven via het officiële 

inschrijfformulier. Dit gebeurt niet automatisch. Op deze wijze hebben wij goed zicht op de aantallen 

kinderen die gaan komen en kunnen we het aanmelden en inschrijven goed waarborgen. Alvast bedankt! 

 

Kernconcept 1, Communicatie 

Maandag 29 augustus hebben we als IKC team onze scholing gehad over het eerste 

kernconcept: Thema Communicatie. Een fantastisch eerste thema dat ook heel 

goed past binnen onze onderwijs activiteiten van de gouden weken. Elke unit heeft 

gebrainstormd en nagedacht over welke hoeken we op de ontwikkelpleinen willen 

inrichten, welke doelen we willen halen, welke opening we willen organiseren, etc.  

Bij dit thema integreren we niet alleen de doelen van wereldoriëntatie, 

expressievakken en digitale geletterdheid maar ook taaldoelen. Per unit/ stamgroep 

houden we jullie op de hoogte van de inhoud. Alle coaches van het IKC werken samen aan dit thema 

afgestemd op het leeftijdsniveau van het kind. Natuurlijk sluiten we dit kernconcept ook af met jullie erbij! 

Op welke wijze blijft voor nu een verrassing.  

Op de babygroepen is communicatie natuurlijk een dagelijks gebeuren; benoemen wat je ziet/ hoort, 

benoemen van emoties, uitleg geven over wat je gaat doen, etc. etc. Hierbij is onze visie OP REIS erg 

belangrijk. Benieuwd hoe we dit doen? Vraag er gerust eens naar. Bij de Natuursteen leggen we binnen dit 

thema onze focus op emoties. Edelsteen sluit aan bij de groepen 1/2. Meer hierover kunnen jullie in de 

themabrief lezen die nog volgt. 

 

Schoolreisje groep 1/ 2 en groepen 3 t/m 6 

Tijdens de gouden weken gaan we ook elk jaar met de kinderen op pad. De groepen 3 t/m 6 gaan 

donderdag 15 september naar Drouwenerzand. Meer informatie volgt. De groepen 1/ 2 hebben nog geen 

datum en locatie vastgelegd.   

 

Nieuw beleid trakteren binnen onderwijs 

Het afgelopen jaar is in het onderwijs team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad van school 

gesproken over de gezonde school en gezonde traktaties in het IKC. Al meerdere jaren zijn wij een gezonde 

school en doen wij mee aan activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen. Elk jaar doen we mee aan het 

groente en fruit programma, organiseren we kookworkshops, stimuleren we meer sport en bewegen en 

vragen we aan het team en ouders, een gezonde traktaties te maken. Met de ouderraad hebben we 

afspraken dat we op feestdagen hiervan afwijken en weliswaar met mate, dan trakteren op iets lekkers 

(zoals bij Sinterklaas, Kerst, Pasen, het IKC feest etc.). De laatste twee jaar staat het trakteren op school 

onder druk. 

Er zijn verschillende redenen hiervoor: 

➢ Veel ouders ervaren traktatie-stress. Stress over wat jouw kind zal trakteren op school, of het wel in de 

smaak zal vallen en of de traktatie wel origineel genoeg is, etc. 

➢ Er zijn veel verschillen tussen de hoeveelheid en het type traktaties. De ene ouder heeft veel meer tijd 

en geld om te besteden aan traktaties dan de andere. En dat zorgt voor onderlinge verschillen die door 

kinderen en ook ouders als moeilijk worden ervaren.  

➢ In onze gezonde school blijkt het toch heel moeilijk om gezonde traktaties te waarborgen. We willen de 

kinderen hier op de dag zelf niet op aanspreken en zeker niet teleurstellen, maar we willen ook 

voorkomen dat hierdoor veel snoep op school wordt uitgedeeld en gegeten. Voorbeelden van gezonde 

traktaties en tips en suggesties bieden, hebben niet geholpen om het aantal ongezonde traktaties 

terug te brengen. 

➢ Er zijn de laatste jaren veel kinderen met allerlei allergieën, waarbij het risicovol is dat het bij een 

traktaties toch misgaat. 

 

 



 
 

Na meerdere gesprekken hebben we besloten voor het komend schooljaar het trakteren bij verjaardagen af 

te schaffen. We willen dit niet direct aan het begin van het IKC jaar doen en jullie hierbij eerst voldoende 

uitleg geven. We stemmen met het IKC team en MR af met ingang van wanneer we dit nieuwe 

traktatiesbeleid starten.  Dit zullen we natuurlijk op tijd met jullie delen.  

Wat voor ons vooral voorop staat is het vieren van de verjaardag zelf. We vieren van elk kind uitgebreid 

zijn/ haar verjaardag met alle aandacht voor deze bijzondere dag in de eigen stamgroep. We doen dit 

d.m.v. een whiteboard op de unit, waar alle jarige kinderen worden genoemd, het zingen van 

verjaardagliedjes , een feestmuts, het krijgen van een stamgroep verjaardagskaart, het rondgaan met deze 

kaart op de unit en extra aandacht gedurende de gehele dag, etc. Iedere stamgroep heeft hierbij ook zijn 

eigen gebruiken en tradities. Daarnaast organiseren we met regelmaat kookworkshops zodat kinderen veel 

leren over voedsel en het maken van gezonde hapjes en maaltijden. Deze gemaakte hapjes delen we dan 

samen uit per unit. 

 

 

Een berichtje van de Watersteen BSO (boven) 

 
Deze week hebben we al veel nieuwe kinderen welkom mogen heten bij ons op de groep. Iedereen had er 

weer enorm veel zin in en ging deze week heerlijk doen waar hij of zij zin in had. We hebben veel mooie 

verhalen gehoord over hoe ieder kind zijn vakantie heeft beleefd. Wij hebben er weer veel zin in en gaan 

samen met de kinderen er een gezellig, leerzaam en creatief jaar van maken. 

 

  



 
Even voorstellen: 

 

Hallo allemaal,  

  

Juf Agnes hier! Ik ben Agnes en ik ben 23 jaar oud. Inmiddels ben ik al zo’n 

anderhalf jaar afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Ik woon al mijn hele 

leven in Groningen en sinds kort heb ik een eigen appartement aan de 

Zaagmuldersweg. Hier in de stad woon ik met heel veel plezier en spendeer ik 

graag mijn vrije tijd.    

 

Na mijn afstuderen ben ik gestart in het speciaal onderwijs en daarna mijn 

eerste jaar groep 7 gedraaid in Winsum. Ik heb een groot passie voor het 

onderwijs en daarom geeft het vak mij elke dag positieve energie! Een 

positieve sfeer creëren binnen de groep staat daarbij voor mij ook voorop. Ik 

kijk er erg naar uit om volgend jaar te starten hier op het IKC Borgman 

Ebbinge. Komende woensdag zal ik kennismaken met de groep en zij met mij! 

Aan de start van het schooljaar plan ik graag de kennismakingsgesprekken in 

om ook met jullie, ouders/verzorgers, kennis te maken!  

  

 Groetjes,   

Juf Agnes  

 

 

 

 

Hallo allemaal,  

 

Mijn naam is Janine Schultink en ik ben 25 jaar.  

Ik kom oorspronkelijk uit Almelo, maar voor de liefde ben ik verhuisd naar 

Groningen.  

Van een echte Twent naar een echte Stadjer!  

In Groningen woon ik samen met mijn vriend, Mart.  

 

Dit is mijn eerste jaar op IKC Borgman Ebbinge.  

Drie dagen ben ik de juf van groep 5/6B en op de maandag de juf van groep 7.  

Als juf ben ik enthousiast en positief. Daarmee wil ik de kinderen iets leerzaams en 

positiefs meegeven. Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit om samen met de 

kinderen en de collega’s het nieuwe schooljaar te starten!  

  

Liefs juf Janine    

 

 

  

  

 

  

Hallo,  

 

Mijn naam is Sander Ottens, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Groningen. 

Afgelopen schooljaar heb ik stagegelopen op het IKC bij meester Steffen. Na het 

succesvol afronden van mijn stageperiode zal ik bij ingang van schooljaar 

2022/2023 werkzaam zijn als gymdocent op het IKC Borgman Ebbinge.  

Ik kijk er naar uit om het schooljaar te starten. Hopelijk tot snel! 

 

  



 
Beste ouder(s)/verzorger(s),   

  

Mijn naam is Natasja van der Velde en ik ben 23 jaar. Vanaf dit schooljaar ga ik werken 

als onderwijsassistent binnen IKC Borgman Ebbinge. Ik ben 5 dagen per week aanwezig 

voor de groepen 5/6, groep 7 en groep 8. Ik zal voornamelijk de leerkrachten 

ondersteunen in hun werk en kinderen extra begeleiden. Ik help bijvoorbeeld kinderen die 

zelfstandig op onze mooie ontwikkelpleinen aan het werk zijn of ik zal een groepje 

kinderen uit de klas halen om samen wat te doen.  

  

Afgelopen schooljaar heb ik gewerkt op OBS de Vuurtoren. Met deze ervaring op zak, en 

mijn enthousiasme voor IKC’S, kom ik met veel plezier werken op IKC Borgman Ebbinge. 

Wat ik zo mooi vind aan het werken in het onderwijs, is het zien van de ontwikkelingen en 

de groei die de kinderen maken. De mooie momenten die je met de kinderen hebt en dat 

je ze kan helpen met het behalen van hun doelen. Dat doe ik met ontzettend veel plezier 

en passie!  

  

Ik heb in ieder geval veel zin in komend schooljaar en ik kijk uit naar de samenwerking en 

het leren kennen van uw kind(eren)!   

 

Met vriendelijke groet,  

Natasja van der Velde  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe vakantieregeling voor dit IKC jaar 

Herfstvakantie    15 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie    24 december t/m 8 januari 2023  

Deze vakantie start op vrijdag 23 december om 12.00 uur. (Voor de 

opvang geldt dat er vanaf 12 uur margeuren ingekocht kunnen worden) 

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 

voor de basisscholen in Groningen (voor de opvang zijn dit margedagen). 

De landelijke meivakantie is van 1 mei t/m 5 mei 2023).) 

Hemelvaartweekend   18 t/m 21 mei 2023 

Pinksteren                29 mei 

Zomervakantie    22 Juli t/m 3 September 2023 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Margedagen in het IKC jaar 2022-2023 

Margedag 1 Maandag 29 augustus (het nieuwe schooljaar voor de kinderen start dus op 30 augustus)!  

Margedag 2  Maandag 24 oktober 2022 

Margedag 3 Dinsdag 6 december 2022 

Margedag 4 Donderdag 12 januari 2023 

Margedag 5 Maandag 13 februari 2023 

Margedag 6 Vrijdag 7 april 

Margedag 7 Maandag 8 mei 2023 

Margedag 8 Vrijdag 23 juni 2023 

Margedag 9 Maandag 26 juni 2023 ( deze twee margedagen zijn besloten voor alle scholen van OOG, 

zodat de laatste periode voor de zomervakantie wordt doorbroken voor de kinderen. De 

collega’s hebben geen vakantie. Wij gebruiken deze dagen voor professionalisering.  

 

Belangrijke data 

30 augustus t/m 1 oktober Gouden weken, deze weken staan in het teken van kennismaken, 

groepsvorming 

Maandag 5 september  Start Kernconcept Communicatie 

Donderdag 15 september Schoolreisje groepen 3 t/m 6 naar Drouwenerzand 

Donderdag 15 september Dag van de pedagogisch professional in de Kinderopvang 

Dinsdag 4 oktober  Dierendag 

Woensdag 5 oktober  Dag van de leerkracht 

5 t/m 16 oktober  Kinderboekenweek 

 

 

 

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 10 t/m 14 oktober zal nieuwsbrief 2 van jaar 2022-2023 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/

