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Kernconcept 1: Communicatie 

Afgelopen weken is er tijdens de gouden weken gewerkt met het Kernconcept 

Communicatie. Via Mijnschool is er vanuit de units al veel gecommuniceerd over wat 

de kinderen binnen dit thema hebben geleerd. Ook op het kinderdagverblijf is veel met 

communicatie gewerkt. Dagelijks wordt hier vanuit de letter I van OP REIS, Informatie 

gegeven aan de kinderen. Informatie over wat we gaan doen: “Ik ga nu even je gezicht 

poetsen. Doe je benen maar omhoog dan doe ik je broek uit om je luier te 

verschonen”, etc. Ook benoemen we wat we zien: “Ik zie dat je verdrietig bent, mama 

komt je vanavond weer ophalen hoor. Ja daar rijdt de bus, etc.”. Daarnaast wordt er 

veel voorgelezen, liedjes gezongen, gesprekjes gevoerd, etc. etc. Kortom veel taal/communicatie. 

 

Terugblik gouden weken 

De eerste 7 IKC weken zitten erop. In alle onderwijs 

stamgroepen hebben we gewerkt aan de gouden weken. Dit 

houdt in dat iedereen werkt aan kennismaken, groepsvorming, 

afspraken en regels en een veilig pedagogisch klimaat. Iedere 

stamgroep heeft nu zichtbaar de eigen stamgroepsregels 

opgehangen. De komende weken blijven we aandacht schenken 

aan een fijne groepssfeer. Na de kerstvakantie werken we aan de zilveren weken. Uit ervaring weten we dat 

na de kerstvakantie de pedagogische sfeer weer meer aandacht vraagt. In deze weken zullen we dan ook 

weer een aantal extra activiteiten inzetten. 

 

Startgesprekken onderwijs 

De afgelopen weken hebben jullie allemaal een start gesprek gehad met de stamgroep leerkracht. Het was 

erg fijn om met jullie en het kind samen in gesprek te gaan. Het doel van deze gesprekken is kennismaken 

zodat er een goede relatie en samenwerking tussen jullie en de stamgroep leerkracht ontstaat. De 

komende tijd zullen er natuurlijk, waar nodig, extra gesprekken kunnen plaatsvinden. We hopen dat jullie 

ons direct benaderen als er vragen zijn. Praktische vragen kunnen natuurlijk ook via een postvak in bericht 

op Mijnschool gesteld worden of bij de start van de dag. Voor meer inhoudelijke vragen en/ of zorgen 

omtrent de ontwikkeling van jullie kind(eren) is een extra afspraak met de leerkracht altijd mogelijk. 

 



 
Kijkochtenden onderwijs 

De afgelopen twee weken hebben jullie allemaal een kijkje kunnen nemen in de stamgroep en de 

unit van jullie kind(eren). De kinderen hebben jullie rondgeleid en allerlei zaken uitgelegd. We zijn 

trots op de kinderen hoe zij dit hebben gedaan. Aan de hand van een stuurkaart, een speurtocht 

door het IKC of een zelfgemaakte PP (in de unit 3), hebben alle kinderen jullie heel goed 

uitgelegd hoe wij werken en wat we allemaal leren in de groep en op de unit. Het leren 

presenteren en vertellen hierover oefenen we met de kinderen en  hoort bij onze doelstellingen 

omtrent vaardigheden en competenties als zelfstandigheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen 

en bij de digitale geletterdheid leerlijnen in unit 3. 

Ook hebben we jullie kunnen laten zien wat we hebben gedaan bij ons eerste kernconcept. De 

ouderraad was aanwezig en heeft jullie uitgelegd hoe de OR werkt en bij welke activiteiten de OR 

is betrokken. Er is altijd vraag naar meer ouders om te helpen, zodat we samen zorgen dat al 

deze leuke activiteiten voor kinderen een succes zijn. In een volgende periode zullen we jullie 

weer uitnodigen om een kijkje te nemen tijdens de onderwijstijd. We vinden het belangrijk dat 

jullie betrokken worden bij ons onderwijs en goed geïnformeerd worden. 

 

 

Controle Luizen na de herfstvakantie 

Na elke vakantie willen we de kinderen controleren op hoofdluis. Na de herfstvakantie zullen onze 

luizenouders de kinderen gaan controleren. We willen jullie vragen ook thuis heel regelmatig even te 

controleren. Jullie krijgen bericht van de leerkracht als er luizen of neten zijn gevonden. 

 

 

Kinderboekenweek GI GA GROEN 

Alle kinderen op het IKC hebben rondom dit thema gewerkt. Veel lezen en 

voorlezen is enorm belangrijk voor kinderen. De Ouderraad omarmt dit doel 

ook en heeft een extra budget geschonken om veel nieuwe boeken voor 

onze schoolbibliotheek aan te schaffen. Alle kinderen hebben aangegeven 

welke boeken ze graag lezen. We kopen extra boeken voor kinderen met 

dyslexie en tevens boeken over nieuwe thema’s zoals 

bijvoorbeeld diversiteit. 

 

Het bezoek van Dieuwertje Blok aan ons IKC was een groot 

succes. Dieuwertje las het prentenboek; “We gaan op berenjacht” 

voor. De kinderen hingen aan haar lippen en ‘lazen’ hardop met 

haar mee. Dieuwertje las voor “Wij zijn niet..” en de kinderen 

riepen: “BANG”.  Ze kenden het boek al goed.  

Via onderstaande linkjes kunnen jullie het bezoek nogmaals 

terugkijken. Zowel OOG TV als Het Dagblad van het Noorden 

waren aanwezig. 

 

https://dvhn.nl/groningen/Dieuwertje-Blok-leest-kinderen-voor-

uit-persoonlijke-favoriet.-Ons-exemplaar-thuis-ligt-helemaal-uit-

elkaar-27968523.html 

 

https://www.oogtv.nl/2022/10/dieuwertje-blok-leest-voor-tijdens-

kinderboekenweek-lezen-kan-niet-genoeg-gestimuleerd-worden/ 

 

Na het voorlezen mochten de kinderen zelfgemaakte cadeautjes aan Dieuwertje 

overhandigen. 

 

 

Plantsoenloop 5 november 

Op zaterdag 5 november is het weer zover: De plantsoenloop in het Noorderplantsoen. Alle kinderen 

kunnen zich aanmelden. De deelname is gratis. De OR bekostigt dit. Zie bericht op Mijnschool van de 

ouderraad. Alle ouderraden van de drie Borgman IKC’s werken samen om dit weer tot een groot succes te 

maken. We hopen dat alle kinderen zich op gaan geven!  

 

 

 

https://dvhn.nl/groningen/Dieuwertje-Blok-leest-kinderen-voor-uit-persoonlijke-favoriet.-Ons-exemplaar-thuis-ligt-helemaal-uit-elkaar-27968523.html
https://dvhn.nl/groningen/Dieuwertje-Blok-leest-kinderen-voor-uit-persoonlijke-favoriet.-Ons-exemplaar-thuis-ligt-helemaal-uit-elkaar-27968523.html
https://dvhn.nl/groningen/Dieuwertje-Blok-leest-kinderen-voor-uit-persoonlijke-favoriet.-Ons-exemplaar-thuis-ligt-helemaal-uit-elkaar-27968523.html
https://www.oogtv.nl/2022/10/dieuwertje-blok-leest-voor-tijdens-kinderboekenweek-lezen-kan-niet-genoeg-gestimuleerd-worden/
https://www.oogtv.nl/2022/10/dieuwertje-blok-leest-voor-tijdens-kinderboekenweek-lezen-kan-niet-genoeg-gestimuleerd-worden/


 
 

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 vóór 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 2: Materie 

Maandag 24 oktober (margedag) hebben we als 

IKC team onze scholing over het tweede 

kernconcept: Thema Materie. Een fantastisch 

thema om per unit uit te werken. Dit kernconcept 

zal 4 weken duren omdat we daarna het thema 

Sinterklaas en Kerst alle ruimte willen geven. 

Elke unit start op die avond met het 

brainstormen over dit thema en daarna zullen de 

hoeken op de ontwikkelpleinen worden ingericht. 

Per unit/ stamgroep houden we jullie op de 

hoogte van de inhoud. Vragen als waar zijn de 

dingen van gemaakt, welke stoffen bestaan er, 

zullen bij dit kernconcept aan bod komen 

 

Nieuw beleid trakteren binnen onderwijs 

In onze eerste nieuwsbrief hebben we jullie uitgelegd waarom we hebben besloten om het trakteren met 

een verjaardag te stoppen. De belangrijkste redenen zijn: 

 

➢ 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. 

 

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. 

De komende tijd gaan we als team en MR de alternatieven bespreken. We willen graag de kinderen 

betrekken bij deze verandering. We zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om 1x in de maand met de 

jarigen van de groepen 3-8 een workshop te organiseren, waarin we zelf gezonde traktaties maken. Deze 

kunnen dan, ook ter stimulering van ons gezonde schoolbeleid, worden uitgedeeld op de units. De kleuters 

hebben hiervoor hun eigen momenten. 

Op deze wijze leren we kinderen meer over gezonde voeding en betrekken we de jarigen in de betreffende 

maand bij deze workshops. 

 

De startdatum van dit nieuwe beleid wordt afgestemd met het IKC team en de MR. Tot die tijd kunnen alle 

kinderen gezond trakteren op het IKC. We brengen jullie op tijd op de hoogte wanneer dit nieuwe beleid zal 

ingaan. Alle nieuwe ouders worden op de hoogte gebracht via de kennismakingsgesprekken.  

 

 



 
Herhaalde oproep: Crocs/sloffen en laarzen voor 0 t/m groep 3. 

Op de benedenverdieping willen we graag voor alle kinderen Crocs (hoeft niet van het merk 

Crocs zelf te zijn, mag ook een andere variant) of eventueel sloffen voor binnen én laarzen voor 

buiten. Zo kunnen de kinderen buiten heerlijk met het water en de modder spelen en houden 

we het binnen schoon en hoeven ze daar op de grond niet tussen de modder en het zand te 

spelen. De allerkleinsten spelen op blote voeten, dat gebeurt nu ook. We willen jullie vragen om 

je kind(eren) dit mee te geven, graag voorzien van een naam. 

 

 

Creatief met kosteloos materiaal op groep Zonnesteen. 

Waar lege dozen al niet voor kunnen dienen! Kijk eens naar deze fantastische, 

uitgebreide garage! In meerdere vormen neer te zetten en mee te spelen! 

Jullie vinden de garage en de variëteit aan auto’s al snel 

en ze rijden vliegensvlug de garage uit! Waar gaat de 

reis naar toe? De papa’s en mama’s rijden naar het 

werk hoor ik! 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

Herfst op de Edelsteen groep 

Nu de regen bij bakken uit de lucht valt, halen wij op de 3+ groep de herfst sfeer 

naar binnen. We hebben geknutseld met dennenappels, en paddenstoelen en 

eikels gemaakt. Ook hebben we de groep aangekleed met gezellige lampjes.  

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen  

Beste ouders/verzorgers, 

Ik ben Esther, IKC-stagiaire bij de Zonnesteen op maandag en dinsdag en bij groep 

5/6a op woensdag. Ik loop al bijna twee jaar stage op het IKC Ebbinge en mag nog 

een half jaartje hier zijn, want daarna ben ik klaar met mijn studies 

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent. Wat ben ik blij 

dat ik nog even met de kinderen kan lachen, leren en het gezellig kan hebben. Ze 

laten mij ontdekken dat ik altijd kan blijven leren! Ik heb nog niet eerder met 

kinderen van 0-2 jaar gewerkt en wilde dat heel graag, dus ik ben erg blij dat ik 

dat nog mag gaan doen! Ik zal goed op jullie kinderen passen. 

Groetjes Esther Hijlkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Beste ouders, 

 

Omdat ik ernaar uitkijk om met veel werkplezier de juf te zijn 

van groep 1/ 2b, wil ik mezelf eerst even voorstellen: 

Ik ben Karin Starke en ik woon in Winschoten. Wonen in 

Winschoten en werken in Groningen-stad is mijn motto 

omdat ik van de stad, met al haar creativiteit en spontaniteit, 

houd. 

 

Na de herfstvakantie geef ik les aan groep 1/ 2 b op 

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op dinsdag geeft 

juf Lonneke les aan deze groep. 

Het jonge kind is creatief, onbevangen en fantasievol en 

daarom vind ik het leuk om met jonge kinderen te werken. 

Iedereen is anders en dat maakt het werken als juf 

interessant en leuk voor mij. 

Op dit moment ben ik mijn huis aan het verbouwen, zodat ik 

er weer fijn kan wonen samen met mijn hond(je) Mellow. 

Wonen en werken als privé-juf op Corn Island, Nicaragua was 

een interessant hoofdstuk in mijn leven. Dit heeft mijn 

manier van hoe ik in het leven sta ietsjes ‘Caribisch’ 

beïnvloed. 

Tot slot introduceer ik het ‘school tuinieren’ in de gemeente Oldambt, omdat het me een goed idee lijkt om 

het praktisch leren te integreren in het onderwijssysteem van deze regio. 

 

Dubbel parkeren op het Boterdiep. 

Nog regelmatig zien we ouders die dubbel parkeren op het Boterdiep. Dit geeft een onveilige 

verkeerssituatie! We willen jullie dan ook dringend verzoeken om op de daarvoor bestemde parkeerplekken 

te parkeren of eventueel gebruik te maken van de parkeergarage aan het Boterdiep. Ga je wel op de laden 

en lossen plek staan, loop dan niet mee met jouw kind(eren), maar laat je kind zelf de auto uit gaan en 

naar het IKC lopen (uiteraard kan dit alleen als je kind dit ook zelfstandig kan).  
 

 

Een dierentuin op de BSO. 

Met verschillende materialen een prachtige 

dierentuin gebouwd door Floor en Loes! 

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Lekker bewegen op de Natuursteen 

  
 

 

Zowel binnen als buiten zijn er genoeg beweegspelletjes om te doen, met de 

hoepels spelen, hand in hand wandelen of lekker in de plassen stampen en 

graven in de modder. Op de Natuursteen vermaken we ons wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creativiteit op Maansteen 

 
 

 

Heerlijk met verf en lijm knutselen. 

 

 



 
Herfstvakantie programma BSO 

Tijdens de herfstvakantie gaan we allemaal HERFST activiteiten doen op de BSO. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Belangrijke data 

5 t/m 16 oktober  Kinderboekenweek 

17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 

24 oktober   Margedag 

30 oktober   Wintertijd, de klok gaat een uur terug 

31 oktober   Halloween 

11 november   Lampion lopen 

5 december   Sinterklaas 

6 december   Margedag 

 

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 van14- 18 november zal nieuwsbrief 3 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/

