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Nieuwsbrief 4 
 

Schooljaar 2022/2023     23 december 2022  

 

 
 
➢ 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) 
➢ Margedagen extra vrij maandag 6 en dinsdag 7 februari 2023 

➢ Rapportgesprekken groepen 1-2 maandag 13 februari t/m vrijdag 24 februari 

➢ Definitieve adviesgesprekken maandag 20 februari t/m 24 februari 

➢ Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023 

➢ KOM-gesprekken groepen 3-7 maandag 6 maart t/m vrijdag 17 maart 2023 

➢ VVE-ouderkindbijeenkomst dinsdag 7 maart om 8.30 uur. 

 

 

 
Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2022! We hebben mooie stappen gemaakt met onze 
IKC-ontwikkeling, zoals jullie hebben kunnen lezen in de Unit-nieuwsbrieven. We gaan daar 
volgend jaar weer vol enthousiasme mee verder. Nu is het eerst tijd voor 2 weken rust! Geniet van 
je tijd samen met je kinderen, maak er een mooie kerst van en tot in het nieuwe jaar. 
 

 

 

Kerst 
De kerstsfeer was volop in 

het IKC aanwezig. Wat een knusse gezelligheid met 
lichtjes, liedjes en knutsels. Afgelopen week hebben alle 

kinderen meegedaan aan het kerstknutselcircuit. Wat zijn 

de kinderen heerlijk creatief bezig geweest en wat hebben 

de ouders in de onderbouw hier goed bij geholpen. Heel 
erg bedankt! 
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De knutsels die in groep 1/2 gemaakt zijn, zijn hierna weer gebruikt 

voor het kerststukje. Dit hebben we afgelopen dinsdag gemaakt. Ook 

weer met ouderhulp. En de resultaten mogen er zijn. De kerststukjes 
stonden mooi op tafel bij het kerstdiner 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw versiert kerstpakketdozen voor de wijk 

Het Oude Politiebureau zorgt er voor dat veel 

buurtbewoners, die wat minder te besteden hebben, een 

gevulde Kerstverwenbox krijgen. Onze bovenbouwers 

hebben deze dozen tijdens de kerstknutselmarkt mogen 

versieren. Een prachtig gebaar om iets voor een ander te 

kunnen betekenen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

  
  

 

Kerstpakketje Jeugdeducatiefonds 

Het Jeugdeducatiefonds heeft gezorgd dat alle kinderen op het IKC een 

klein kerstpakketje hebben gekregen! Hier waren de kinderen 

uiteraard heel blij mee! Met dank aan Gerda, onze brugfunctionaris, 

Maressa en Liza voor het verspreiden van de tasjes.   

 

 

 

Kerstdiner 
Eindelijk, na een aantal coronajaren, was er donderdag weer 
een kerstdiner op traditionele wijze. Wat zijn er overheerlijke 
gerechten gemaakt en meegenomen. De kinderen hebben 
ervan gesmuld en hebben genoten van een diner in een 
sfeervol en gezellige setting op elke unit.  
Op het plein was het een gezellig samenkomen met ouders 

en was er ruimte om elkaar te ontmoeten. De ouderraad 

zorgde voor een gezellig plein met 

wat lekkers te drinken. Dank 

voor al jullie hulp, ouders! 
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Optreden 
Kinderen van het IKC en de ouders 

van de kinderen die optraden 

hebben donderdag kunnen kijken 

naar een prachtig schimmenspel in 

het speellokaal.  

Kinderen die meedoen aan de 

verlengde schooldag gaven een 

hele mooie voorstelling over “De 

verloren stad".  Met dank aan de 

vakdocenten van VRIJDAG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder- en leerlingen enquête 
Bij deze willen we de 97 ouders bedanken die de oudertevredenheidsvragenlijst ingevuld hebben.  

Na de kerstvakantie gaan wij de uitkomsten met de MR en het team bespreken. Vervolgens brengen 

we jullie op de hoogte van de uitslag en eventuele acties.  

Bovenstaande geldt ook voor de vragenlijst die we afgenomen hebben bij de kinderen van groep 6, 7 

en 8.  

 

Voorlezen  
Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar 

kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van 

een kind. Voorlezen heeft tal van positieve effecten op zowel 

de emotionele, cognitieve als sociale ontwikkeling van een 

kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden 

voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd 

van drie maanden, kan je al samen met een baby in boeken 

kijken, zaken benoemen en prenten bekijken. De rol van 

ouders speelt dus een belangrijke rol. 

• Voorlezen vergroot de woordenschat; 

• Voorlezen stimuleert de fantasie; 

• Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren; 

• Voorlezen daagt uit om zelf te lezen; 

• Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen; 

• Voorlezen vergroot de liefde voor boeken; 

• Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen; 
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• Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met 

taal aan de slag te gaan. 

 

Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder moment van de dag. Probeer 

wel hiervoor de rust te nemen en het liefst ook een rustige omgeving te kiezen. 

Voorlezen, ook als het kind al zelf leest 

Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens elke fase in de 

ontwikkeling van een kind, biedt het voorlezen van boeken en verhalen nieuwe mogelijkheden en 

prikkels om zelf te lezen. Daarnaast heb je als opvoeder invloed op het leesplezier en leesgedrag van 

je kind. Kinderen van ouders die vaak lezen en voorlezen, lezen vaker en zijn gemotiveerder om te 

lezen. Een stimulerende leesopvoeding heeft een positieve invloed op de leesvaardigheid en 

schoolprestaties van kinderen. Kinderen genieten daarnaast van dat speciale momentje samen, 

vinden samen lezen leuk en vinden het rustgevend als er voorgelezen wordt. 

Vaders en voorlezen 

Uit onderzoek is gebleken dat in de thuissituatie vaak moeders voorlezen. Maar het is vooral het 

vaderlijk leesvoorbeeld dat invloed heeft. Kinderen tussen de 7 en 15 jaar die hun vader met een 

boek zien, lezen zelf ook vaker boeken. Vader hebben een andere voorleesstijl. Ze hebben een wat 

meer volwassen toon, gebruiken moeilijkere woorden en verzinnen vaker verhaallijnen. Een 

voorlezende vader kan dus een extra stimulans betekenen. (bron: https://www.onderwijswereld-po.nl/). 

 
 

 

 

Groep 8 leerling doet mee aan voorleeswedstrijd 
Fille van groep 7 heeft de voorleeswedstrijd van ons IKC 

gewonnen. Ze heeft deze week in het hele IKC voorgelezen 

en gaat meedoen met de Nationale Voorleeswedstrijd. We 

wensen haar veel succes! 

 

 

Wat is De Nationale Voorleeswedstrijd? 

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste 

leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen 

nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. 

Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel 

aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd 

onvergetelijk voor leerlingen (bron: https://www.denationalevoorleeswedstrijd.nl/). 

 
 
Voedselbankactie 
De afgelopen 1, 5 week hebben we voedingsmiddelen in gezameld voor de voedselbank.  Allemaal 
bedankt voor jullie bijdrage! 
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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).  

• 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 

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 
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