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Nieuwsbrief 3 
 

Schooljaar 2022/2023     25 november 2022  

 

 
➢ Sinterklaasviering maandag 5 december 
➢ Kerstknutselmarkt donderdag 22 december  
         midden- en bovenbouw 
➢ Kerstknutselmarkt vrijdag 16 december onderbouw  
➢ Kerststukje maken dinsdag 20 december onderbouw 
➢ Kerstdiner donderdag 22 december 17.00 uur 

➢ Margedag dinsdag 6 december = kinderen vrij 
➢ Kerstvakantie vrijdag 23 december 2022 kinderen om 12.00 vrij !! t/m zo 8 januari 2023 
➢ EU-Schoolfruit loopt tot 6 februari (di, wo en do) 
 

 
Eindelijk hebben we weer echt herfstweer gehad! Hoewel het deze week ook al leek of de winter was aangebroken. De gezellige dagen 
komen er weer aan op ons IKC! Ouders hebben ons gebouw in Sinterklaassfeer gebracht en de beste man komt natuurlijk ook ons IKC 
weer bezoeken op 5 december. Volop gezelligheid dus.  
In deze nieuwsbrief meer over o.a. het 2e kernconcept Tijd en Ruimte, het Sinterklaasfeest, de Verlengde schooldag en nog even een 
reminder voor de schooltijden en ouders in het IKC. 
 
Veel leesplezier! 

 

 

Kernconcepten 
Afgelopen dinsdag was de opening van 

ons volgend kernconcept/thema “Tijd 

en Ruimte”. 

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben 

vanaf de tribunetrap een schitterende 

theatershow De Tijdmachine gezien. 

 

Dolf zoekt zijn hele leven al. Hij weet 
alleen niet wat hij zoekt. Op zijn reis 
door het bos ontmoet hij een oud 
vrouwtje. Zij weet wel wat Dolf zoekt: 
de waarheid en het geluk! 
Hoor eens even wat ik je zeg  
Ik reis door weer en wind 
Op mijn fiets ben ik onderweg 
Tot ik de waarheid vind 

 
Dolf gaat in een reusachtige tijdmachine op reis door de tijd. Maar hoe zet je de machine aan? Als 
Dolf erin zit, blijken de knoppen aan de buitenkant te zitten! Kinderen schieten Dolf te hulp. Ze 
zingen het durflied en zetten de machine aan. Op zijn eerste reis naar de Middeleeuwen ontmoet hij 
ridders en bezoekt hij een reusachtig kasteel. Dolf vertelt over zijn avonturen en laat de kinderen 
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zelfs proeven van een middeleeuwse pannenkoek. Met hulp van de kinderen vertrekt Dolf naar het 
land van Aladin. In een sprookjesachtige wereld ontdekt hij de waarheid en uiteindelijk ook het 
geluk!  
 
Lied: 
Stap in de tik, tak, tijdmachine  
En tel van 1,2,3,4,5 tot 10 
Dan zul je wat beleven 
Dan zul je eens wat zien 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

De kinderen hebben genoten van de voorstelling! 
 
 
De komende periode gaan de kinderen veel leren, ontdekken en onderzoeken over het 

kernconcept/thema “Tijd en Ruimte”.  De lessen beeldend, muziek en theater zijn deze 

week weer gestart. Deze lessen staan ook in het teken van tijd en ruimte.  

 
 

Stand van zaken IKC-ontwikkeling 

We proberen jullie via de nieuwsbrieven zo goed mogelijk mee te nemen in onze IKC-

ontwikkeling. In ons IKC-ontwikkeling worden we begeleid door een organisatie van 

buitenaf. Op donderdag 1 december komt onze begeleidster een dag meekijken op ons IKC. 

Ze bezoekt alle units en kijkt naar het “anders organiseren".  Na 14.00 uur bespreekt ze per 

unit na wat al goed gaat en wat een volgende stap zou kunnen zijn.  

In de groepen 3 werken we op meerdere momenten op de dag groepsoverstijgend, wat 

betekent dat de kinderen meer aandacht kunnen krijgen en de medewerkers aan kunnen 

sluiten bij de ontwikkelbehoefte en niveau van het kind.  

Vanaf groep 4 t/m 8 wordt er steeds meer gewerkt met een week(dag)taak, waar tijd voor 

instructies op maat zijn ingepland en eigen oefen/werktijd voor ieder kind.  

Op de margedag van 6 december gaan we weer verder met deze ontwikkelingen. Die dag 

zullen er ook een aantal collega's een kijkje gaan nemen op een andere school, waar gewerkt 

wordt vanuit doelen (op maat) in verschillende open ruimtes.  

 

Kijkmomenten voor ouders 

Na de kerstvakantie zullen we in alle units kijkmomenten gaan organiseren, waarop ouders 

de kans krijgen om te zien hoe het eraan toe gaat op de units. We laten z.s.m. weten in 

welke vorm en op welke tijdstippen dit kan.  
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Pilot Verlengde schooldag 
Het tweede blok in het tweede en 
laatste jaar van de pilot Verlengde 

Schooldag is alweer gestart. 62 
kinderen doen na schooltijd één 

of meer activiteiten. Ongeveer de 
helft behoort ook tot de 

oorspronkelijke doelgroep van 
“Tijd voor Toekomst” van waaruit 

dit gefinancierd wordt. Er is 
sprake van een mooie mix van 

kinderen en dat is waardevol voor 
het taalcontact in het Nederlands. 

20 kinderen van de BSO doen 
mee op dinsdag-, donderdag of vrijdag met Theaterstudio, Knutselatelier en het Techniek&DigiLab 

bij De Jonge Onderzoekers. Voor de Muziekstudio op dinsdag voor 6-9 jr. en Theateratelier op 

vrijdag voor 9-12 jr. zijn nog plaatsen! Je kunt uw zoon of dochter opgeven bij Clarine 06- 51139220 

of c.c.suurmeijer@o2g2.nl. Gaat je kind al naar de BSO in het IKC Borgman Oosterpark? Dan hoeft je 
je kind niet op te geven (mag wel). Deze opgave verloopt via de pedagogisch medewerkers. 

 

De opbrengsten van deze pilot worden gemonitord door de Hanze Hogeschool. Kinderen vullen 
hiervoor een vragenlijst in. Deze vragen gaan o.a. over plezier in school, zelfvertrouwen, lid zijn van 

een club, voeding etc. Het eerste jaar werd de Verlengde Schooldag door kinderen van 8-12 jaar 
beoordeeld met een 8,1. Op 1 december wordt deze vragenlijst weer afgenomen bij kinderen in de 

bovenbouw die meedoen aan de Verlengde Schooldag. 

 

Wegens ruimtegebrek maken we gebruik van het JOP-gebouw om o.a. muzieklessen te kunnen 
geven. 

Samen met wijkbewoners, gemeente Groningen, Jeugd- en jongerenwerk Oosterpark en Stichting 

Toentje onderzoeken we hoe we het JOP- terrein én gebouw kunnen versterken zodat het voor 
naschoolse activiteiten aan jonge kinderen geschikter en eigentijdser wordt. 

 

Medewerkers en kinderen van ons IKC zijn erg tevreden over en trots op de Verlengde Schooldag, 

waarmee we kinderen gelijke kansen bieden. Het ziet er naar uit dat we dit structureel kunnen 

inzetten. We houden jullie op de hoogte! 

 

 

Meer informatie over het Nationaal Programma Groningen Tijd voor Toekomst: 

https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/tijd-voor-toekomst/ 

mailto:c.c.suurmeijer@o2g2.nl
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/tijd-voor-toekomst/
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Programma Verlengde Schooldag 01-11-2022 t/m 03-02-2023 
Dinsdag:    KunstAtelier  9-12 jr.   14:00-16:00
  

                 TheaterStudio 6-9 jr.  14:00-15:30 

                 MuziekLab 6-9 jr.     14:00-15:30 

Donderdag:    KnutselAtelier 6-9 jr.  14:00-16:00 

                 Sport&Spelinstuif 6-12 jr.   14:00-15:30 

                 MuziekLab 9-12 jr.     14:00-16:00 

Vrijdag:          TheaterAtelier 9-12 jr.  14:00-16:00 

                  Techniek&DigiLab 8-12 jr.   14:00-16:00    

         

Deelname is gratis maar niet vrijblijvend! 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 
Sinterklaas is in het land en hiermee breekt er weer een gezellige en ook 
best spannende tijd aan voor de kinderen.   
Op 24 november zijn er al Pieten in de school geweest om de schoentjes 
te vullen en lag er een meterslang gedicht klaar op de middenbouw die 
we eerst moesten lezen. 
We zijn benieuwd of er nog pieten de school in gaan voor het grote 
bezoek op maandag 5 december, want dan komt Sinterklaas naar ons 
IKC!  
Sinterklaas zal op 5 december rond 8.45 op het kleuterplein aankomen, 

elk jaar is het weer een verrassing hoe hij komt!  
De kinderen van de groepen 1 tot en met 6 zullen hier in ieder geval bij zijn en de ouders mogen 
natuurlijk vanachter de hekken een kijkje nemen. 
Daarna gaat de Sint met zijn Pieten alle groepen bij langs om te kletsen, plezier te maken en 
natuurlijk cadeautjes te brengen! 
  
 

Kerst 
Wanneer Sinterklaas weer is vertrokken wordt ons IKC in kerstsfeer gebracht. 

Tijdens de kerstperiode hebben we allerlei leuke en gezellige kerstactiviteiten 
gepland. Hieronder alvast een aantal op een rijtje:  

• In de laatste week voor de kerstvakantie wordt er gezongen, of muziek gemaakt bij de ingang 
van het IKC. Kinderen (en ouders) kunnen zich hiervoor opgeven. Oproep komt nog. 

• Er komt een kerstknutselcircuit. De onderbouw knutselt op 16 december en 20 december 
(kerststukje). De midden- en bovenbouw knutselen op donderdag 22 december. 

• Op 22 december hebben we op school kerstdiner van 17:00 uur – 18:00 uur. De kinderen 
mogen van huis een hapje/drankje meenemen. Extra informatie hierover en een intekenlijst 
volgen later. 

• Er wordt in deze periode gezongen door een kerstkoor. 
• Op vrijdag 23 december hebben alle stamgroepen een gezellige kerstochtend waarbij allerlei 

activiteiten in de klas gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld: kerstbingo, kerstfilm, spelletjes 
etc. De kerstvakantie start om 12 uur. 
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Ouder- en leerlingen enquête 
Binnenkort worden er bij de kinderen van de groepen 6,7, 8 en ouders een enquête uitgezet om de 

tevredenheid over ons IKC te onderzoeken. We willen graag weten of we op de goede weg zijn en 

welke verbeterpunten kinderen en ouders aan ons mee willen geven.  De resultaten van het 

onderzoek worden geanalyseerd en geëvalueerd. Door het analyseren en evalueren van deze 

informatie kunnen we gericht verder werken aan mogelijke verbeterpunten. De uitkomst wordt met 

jullie gedeeld via Mijnschool, nadat wij deze hebben gedeeld en besproken met de 

Medezeggenschapsraad. Indien nodig zullen we activiteiten organiseren om met ouders en/of 

kinderen, in welke vorm dan ook, in gesprek te gaan.  

 

 

Schooltijden 
De kinderen van de Middenbouw en de Bovenbouw mogen om 8.20 uur 
het IKC binnen en naar hun groep. De kleuters zijn vanaf 8.15 uur welkom. 
De kinderen mogen niet eerder dan deze tijdstippen naar binnen. 
Wanneer je op tijd naar je werk moet dan kun je eventueel voorschoolse 
opvang regelen bij de SKSG. Het is niet de bedoeling dat kinderen 
bijvoorbeeld al vanaf 8.00 uur in de hal blijven wachten tot het tijd is, 
uiteraard mogen ze wel op het plein voor het IKC wachten. 

 
(In de vorige nieuwsbrief stond per abuis dat de middenbouw en de bovenbouw vanaf 8.15 naar 
binnen mochten, maar dit is niet het geval. Onze excuses voor de verwarring) 

 

 

Ouders in ons IKC 

Voor Corona mochten altijd alle ouders in de ochtend onze scholen in. Door Corona was dat niet 
meer mogelijk. Dat was even wennen, had nadelen, maar voor de kinderen was het ook rustiger 

binnenkomen, met meer aandacht voor het kind.   

We hebben vorig jaar een tijdje een vaste dag gehad dat jullie in de groep van je kind mochten 
kijken. Dit schooljaar hanteren we geen strakke regels meer en dat gaat over het algemeen nu 

eigenlijk wel goed. We willen jullie vragen om dit zo te houden en niet vaker dan 2x per week mee 

naar de groep van je kind te gaan. Op welke dag je even mee naar binnen gaat, mag je dus zelf 

kiezen, maar niet meer dan 2 dagen in de week.  

Op die manier bieden we jullie de mogelijkheid om betrokken te blijven bij je kind, de stamgroep en 
de unit en behouden we de rust en de aandacht voor de kinderen. 

Wanneer je echt even de mentor moet spreken kan dat natuurlijk wel. Maar de mentoren willen er 

graag zijn voor de kinderen.  

Voor vragen, of om iets door te geven, mag je ook altijd mailen of kun je het IKC ’s ochtend bellen 

om een boodschap door te geven. De administratie is aanwezig tot 12 uur en zorgt dan dat de 
informatie bij de juiste mentor terecht komt.  

We willen graag om 8.30 uur starten en verzoeken de ouders/verzorgers dan om niet meer in de 

groep van je kind aanwezig te zijn. Ook wanneer je kind te laat is, is het niet de bedoeling om de 
groep in te gaan, dit zorgt vaak voor veel onrust.  

 

 



 

IKC Borgman Oosterpark         
Klaprooslaan 204 9713 SW Groningen, tel. 050-3210412  

  
  

Veiligheid rondom IKC  
De veiligheid van onze kinderen gaat ons allemaal aan. 
We willen graag dat iedereen veilig naar ons IKC kan en 
ook weer veilig naar huis. Dit betekent dat er rondom 
het IKC tussen 8.10 en 8.45 en 13.50 en 14.15 wanneer 
het extra druk is, niet gefietst kan worden. (Dit is 
eigenlijk ook verboden omdat het voetgangersgebied is). 
Daarnaast verzoeken we jullie wanneer je je kind(eren) met de auto brengt, deze te parkeren in de 
parkeervakken rondom het IKC en niet op de stoep of langs de weg. Er is anders te weinig zicht op 
het overige verkeer bij het oversteken op de zebra. Ook is het fijn als je ons gebouw passeert met 
gepaste snelheid i.v.m. overstekende kinderen en ouders. 

 
Dank voor jullie medewerking voor de veiligheid van al onze kinderen! 
 
 

Vanuit de MR  
Op 31 oktober was er weer een MR-vergadering. We hebben verschillende 
punten besproken, zoals het School Ondersteunings Profiel (SOP), het 
jaarplan, de afgelopen informatieavond en de nieuwe schoolgids voor dit 
jaar. Ook staat er een ouder- en kindenquête op de planning en kwam aan 
bod hoe de school vervanging regelt bij ziekte. Dit laatste is lastig vanwege 
het grote lerarentekort, Laura vindt het heel vervelend dat er af en toe 

klassen naar huis moeten, maar met hulp van ondersteunend personeel lukt het gelukkig ook 
regelmatig wel om iemand voor de klas te hebben.  
Wil je een keer meekijken bij de MR of heb je iets wat je wilt delen met de MR?  Mail dan 

naar mr.ikcborgmanoosterpark@o2g2.nl. 
 
 

Fruit- en middageten 
We willen graag dat onze kinderen gezond opgroeien en vragen jullie daarom je kind(eren) geen 
koekjes, mueslirepen en andere zoetigheden mee naar het IKC te geven. We adviseren voor het 
drinken een drinkbeker te gebruiken. Deze mag ook altijd extra gevuld worden. Dit scheelt behoorlijk 
wat afval en is dus goed voor ons milieu. Wanneer je geen geld hebt voor een drinkbeker mag je dit 
aangeven aan de mentor van je kind of aan Gerda onze brugfunctionaris (G.Kok@o2g2.nl). Wij 
zorgen dan voor een beker en/of broodtrommel. (Denk erom: noten, pinda’s en pindakaas mogen 
niet gegeten worden in ons IKC). 
 

 
 

Ontbijt 
Sommige kinderen komen op het IKC zonder dat ze ontbeten hebben. 

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn; of kinderen hebben eerst 

nog geen trek, of het is niet gebruikelijk binnen het gezin om samen te 

ontbijten, of er is geen geld genoeg, of tijdgebrek, etc . We vinden het 

belangrijk dat alle kinderen met een gevulde buik de dag kunnen starten, 

daarom hebben we vanaf dinsdag 22 november schoolontbijt op het IKC, 

vanuit subsidiegelden. 

Op elke unit staat 's ochtends een bak met gesmeerde broodjes, die kinderen bij binnenkomst, zelf 

mogen pakken, als ze daar behoefte aan hebben.  

mailto:mr.ikcborgmanoosterpark@o2g2.nl
mailto:G.Kok@o2g2.nl
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Er wordt dus niet uitgebreid aan tafel ontbeten, maar alle kinderen die behoefte hebben aan een 

broodje kunnen dat gewoon pakken. De bak met broodjes blijft staan, zodat kinderen ook in de 

fruit/lunchpauze nog een broodje kunnen pakken.  

We zoeken voor elke dag 2 ouders die boterhammen willen smeren. Het is fijn als je dan om 8 uur 

aanwezig bent op de 1e etage (middenbouwunit). Het smeren neemt ongeveer een kwartiertje in 

beslag. 
Je kunt je opgeven bij Gerda Kok,  g.kok@o2g2.nl. of je kunt je intekenen op de lijst/kalender die bij 

de hoofdingang op de deur hangt.  

 

 

Kinderopvang  
Vanaf volgende week gaan de peuters van het IKC 
ook allerlei leuke activiteiten doen om te vieren 
dat Sinterklaas weer in het land is. Ze leren 
samen spelen en elkaar helpen in het pietenhuis 
waar ze zich kunnen verkleden als Sint of Piet. 
Ze gaan fopcadeautjes inpakken, zo weten ze in 
te schatten of iets genoeg of te klein of te veel 
is. En natuurlijk gaan we ook smikkelen en 
smullen, door samen pepernoten te bakken. 
De peuters mogen vanaf maandag hun 
schoentje zetten. Wie weet zit daar aan het einde 
van de week wel iets lekkers in? 
 
Op de babygroepen zijn de lokalen al gezellig ingericht met leuke Sinterklaas versieringen.  
 
Kortom, we maken er een hele gezellige week van.  
 
Groeten van het baby-en peuterteam IKC Borgman Oosterpark  

 

 

Wist je dat? 
 

 Ashna geniet van haar zwangerschapsverlof. 
 

 Fliere is begonnen als conciërge op ons IKC en we heel blij met hem zijn. 
 

 Jullie binnenkort een oudertevredenheidsenquête in mogen vullen. 
 

 De biebouders ervoor hebben gezorgd dat de bieb, op de tweede verdieping, er fantastisch aantrekkelijk uitziet (passend bij elk 
thema) en de kinderen er met veel plezier boeken lenen. 

 
 We een prachtig pakket themaboeken (over Sinterklaas, Kerst en de verschillende seizoenen) cadeau gekregen hebben van het 

Forum. 
 

 We dringend kleding nodig hebben om de kleuters te verschonen? Denk aan broeken, maillots en onderbroeken vanaf maat 
110. 

 

mailto:g.kok@o2g2.nl
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 We ook graag de geleende kleding weer schoon terugontvangen. 
 

 We heel blij zijn met alle ouderhulp. 
 

 We in februari een ouderavond zullen gaan organiseren, waarbij jullie kunnen kiezen uit meerdere onderwerpen. De datum volgt 
z.s.m.   

 
 We over 4 weken al kerstvakantie hebben. 

 

 

Vreedzame school  
We zijn inmiddels gestart met het volgende blok: “We 

hebben oor voor elkaar”. De leerlingen leren belangrijke 

communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk 

communiceren, goed luisteren, vragen stellen, zich 

verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van 

mening overbruggen. 

 

 

Wat is vreedzame school? 

De Vreedzame School is een compleet programma voor 

basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de 

school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, 

en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen 

voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 

tussen mensen. 

 

 

 

 

 

VVE-thuisbijeenkomst 
De volgende bijeenkomst staan gepland donderdag 15 

december van 8.30 – 9.30 uur. Deze keer is de bijeenkomst alleen bedoeld voor de ouders. Iedereen 

die hiervoor in aanmerking komt krijgt persoonlijk een uitnodiging. 

 

 

Ziek- en afwezigheidsmeldingen  
Bij ziekte en afwezigheid van je kind worden wij hier graag van op de hoogte gebracht. 
Dit kan op 3 manieren: 
 

• Via onze website gedaan worden. Als je op het volgende linkje klikt kom je gelijk op de juiste 
pagina terecht: https://www.borgmanschool.nl/praktische-info/  
Het is wel belangrijk dat je ook de reden van de afwezigheid aangeeft op het formulier.  

• Via de mail van Mijnschool: administratieikcborgmanoosterpark@o2g2.nl  (extra account), 
graag ook de reden vermelden).  

https://www.borgmanschool.nl/praktische-info/
mailto:administratieikcborgmanoosterpark@o2g2.nl
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• Telefonisch vanaf 8 uur op telefoonnummer: 050-3210412.  De administratie is elke ochtend 

bemenst. 

 

 

Geen pindakaas en noten/pinda’s op het gehele IKC i.v.m. 

allergieën: Zowel op de onderbouw, middenbouw als bovenbouw 

zitten kinderen met een ernstige pinda/noten allergie. Soms zo 

erg, dat aanraking met pinda(kaas) of noten dodelijk kan zijn. We 

vragen jullie hierbij om GEEN pindakaas op het brood te doen van 

je kind en geen noten/pinda’s mee te geven. Dit geldt uiteraard 

ook voor traktaties. We hopen op jullie begrip voor de 

gezondheid van deze kinderen.   

 

Overzicht schoolvakanties en margedagen 

Margedag di 6 december 2022 

Kerstvakantie vr 23 december 2022 12.00  !! t/m zo 8 januari 2023 

Margedagen extra vrij voor kinderen ma 6 en 7 februari 2023 

Voorjaarsvakantie za 25 februari t/m zo 5 maart 2023 

Tweede Paasdag ma 10 april 2023 

Margedag di 11 april 2023 

Extra meivakantie za 22 april 2023 t/m zo 7 mei 

Koningsdag do 27 april 2023 

Bevrijdingsdag vr 5 mei 2023 

Hemelvaart do 18 mei t/m zo 21 mei 2023 

Tweede Pinksterdag ma 29 mei 2023 

Margedagen extra vrij voor kinderen do 22 juni t/m ma 26 juni 2023 

Zomervakantie 2023 vr 21 juli 12.00 !! t/m zo 3 september 2023 

Gronings Ontzet ma 28 augustus 2023 

 


