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Wie werkt ook alweer waar bij de opvang 

Soms is het lastig te onthouden wie ook alweer waar werkt, daarom hierbij even een overzichtje van alle 

opvang groepen. We werken hard aan nieuwe foto’s, deze zullen we ook straks op hangen bij de groepen. 

 

SPM’ers:  Sandra en Judith 

Zonnesteen:  Suzanne, Bougien, Greetje en Anouk 

Maansteen:  Dorieke, Nicole, Hannah en vanaf 1 februari begint Nikki als BBL’er 

Natuursteen:  Miranda, Lisa, Inge 

Edelsteen:  Nanouk, Cora, Ina 

Zandsteen:  Salome, Anita (di), + flex 

Vuursteen:  Annelies, Brenda + flex 

Watersteen:  Patricia, Anouk, Olinka, Renate, Ina en Manon als BBL’er vanaf 1 februari 

Flexers die regelmatig invallen: Emma, Kelly, Renate, 

 

 

Hekken bij het IKC plein 

Zoals jullie weten hebben we aan beide kanten van ons plein een hek staan. Deze hekken 

gaan ’s nachts op slot. Maar overdag is het de bedoeling dat de hekken open staan, zodat 

mensen die gebruik willen maken van de doorgang (openbare pad tussen Boterdiep en 

Langestraat) hier gebruik van kunnen maken. Lange tijd deden we de hekken wel dicht (niet 

op slot) maar op verzoek van de gemeente staan ze nu dus overdag open. Uiteraard zorgen 

wij ervoor dat als we op het plein spelen, we onszelf strategisch over het plein verdelen, 

zodat we zicht hebben op de hekken. Daarnaast bespreken we dit ook met de kinderen. Er 

zal t.z.t. nog een hogere afscheiding tussen het pad en ons mooie plein komen (de 

wilgentenen hekjes worden opgehoogd), maar de toegang tot ons plein via de paden blijft 

gewoon open. 

 

Afscheid Carin 

Na ruim 31 jaar ga ik SKSG en dus ook ons mooie IKC verlaten. Ik heb met veel plezier meegedacht aan de 

bouwplannen van ons IKC en ben nog steeds enorm trots op het mooie resultaat! Wat was het lastig om 

vooraf te bedenken hoe we in ons nieuwe gebouw zouden gaan werken. In de afgelopen 2,5 jaar hebben 

we al heel wat meegemaakt. Starten in Corona tijd was lastig, maar ook via Teams wisten we de 

samenwerking goed op gang te brengen. We hebben mooie dingen bereikt met elkaar.  

Ik heb enorm veel zin in mijn nieuwe uitdaging, maar ik zal zeker nog eens informeren hoe het gaat op het 

IKC én wie weet kom ik bij het IKC feest wel even kijken hoe het met iedereen gaat. Bedankt voor alle 

ervaringen en de mooie uitdagingen die we met elkaar hebben gehad. Het ga jullie allen goed! 



 
 

 

 

Voorstellen Christina 

Mijn naam is Christina Kral en sinds begin januari ben ik in verband met het 

vertrek van Carin de nieuwe Manager Kind centrum van de SKSG 

Kinderdagopvang en de BSO. Ik verheug me erg op de samenwerking 

binnen het prachtige IKC. Jullie zullen mij af en toe vast tegenkomen, omdat 

ik geregeld even meekijk op de groepen. En natuurlijk ook om even met de 

kinderen te kletsen. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met het OC. Dat was 

een fijne kennismaking.  We gaan voor een mooie en waardevolle tijd voor 

jullie kinderen binnen het IKC.  

 

 
 
Traktatiebeleid opvang nu ook aangepast  

Zoals jullie in eerdere nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, wordt er binnen het onderwijs niet meer 

getrakteerd. In overleg met de oudercommissie en de teams van de opvang hebben we nu afgesproken om 

dit ook niet meer binnen de opvang te doen. Zo hanteren we 1 IKC beleid waarbij we op de verjaardag van 

het kind wel een feestje vieren maar zonder traktaties. Hiermee voorkomen we dat er toch traktaties 

komen die niet binnen ons gezonde voedingsbeleid passen en tevens voorkomen we zo dat ouders de druk 

of verplichting voelen om te trakteren. Ook willen we jullie vragen jullie dankbaarheid naar de medewerkers 

niet meer te tonen met traktaties die niet binnen ons voedingsbeleid passen. Non-food of dankbaarheid in 

woorden wordt evenveel gewaardeerd en zo zorgen we ook 

ervoor dat kinderen niet het gevoel krijgen dat er verschil is in 

traktaties voor de kinderen en de medewerkers. Juist in deze 

dure tijden is het fijn dat niemand ‘verplicht’ wordt om 

financiële uitgaven te doen.  Uiteraard maken we voor het kind 

er een gezellige, feestelijke dag van, waarbij de jarige 

toegezongen zal worden en in het middelpunt van de  

belangstelling komt te staan.  

 

 

 

Voortgang traktatie workshops 

Vandaag hebben we de tweede workshop gezonde traktaties 

gehad met alle jarigen van de maand februari. 

De kinderen waren erg enthousiast. De gezonde traktaties zijn 

weer uitgedeeld aan alle kinderen op de units. Alle jarige 

kinderen van februari die ziek zijn op vrijdag 24 februari 

kunnen aansluiten bij de workshop van maart. 

We willen alle ouders bedanken voor hun hulp en inzet tijdens 

de workshops. De volgende workshop is op 31 maart!  

 

 

 

Rapportgesprekken vanaf week  12 

Vanaf week 12 vinden onze rapportgesprekken plaats. In week 10 kunnen jullie inschrijven voor de 

gesprekken. Op MjjnSchool kunnen jullie de planning vinden en inschrijven. De rapportgesprekken vinden 

plaats in week 12 en 13 in de stamgroep van jullie kind( eren). 

Ligt er nog een rapport thuis? Geef die dan zo snel mogelijk mee naar het IKC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uitslag oudertevredenheidspeiling 

Afgelopen december 2022 hebben alle ouders de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over 

hoe tevreden jullie zijn over onze school. 

Van de 285 verstuurde vragenlijsten hebben we van 49 ouders een antwoord teruggekregen. De uitslag is 

daardoor helaas niet valide, maar alle input nemen we zeker mee in onze actiepunten. 

Naast vragen over de sfeer, de lessen, de communicatie, het lesaanbod etc. werd er ook gevraagd 

naar een cijfer. 

Het gemiddelde cijfer dat we als school van jullie gekregen hebben is een: 7,5. 

Een cijfer waar we trots op zijn als team. We zijn blij met de positieve reacties over veel onderwerpen en 

kunnen ons veelal vinden in de verbeterpunten die we terugkregen.  

 

Positieve punten die o.a. genoemd zijn: 

 

1. Dat hun kind met plezier naar het IKC gaat, zich veilig voelt in een fijne sfeer. 

2. De vakbekwaamheid van de medewerkers en hetgeen de kinderen leren op school. 

3. De informatie die ze krijgen over wat er op het IKC gebeurt 

4. De uitstraling van het IKC, gezellig en uitnodigend 

5. Het brede aanbod dat we op het IKC bieden ten aanzien van burgerschap, kunst en cultuur en gezonde 

voeding en leefstijl. 

 

Verbeterpunten die o.a. genoemd zijn: 

 

1. Nog beter aansluiten bij het niveau van ieder kind. 

3. Informatie die ouders krijgen over de ontwikkeling van hun eigen kind. 

5. Ouders meer betrekken bij het proces als een kind extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft. 

 

De uitslag van deze peiling is besproken in het team en de medezeggenschapsraad. In de MR is besloten 

dat we de terugkoppeling aan jullie via deze nieuwsbrief doen. We houden onze sterke kanten vast en 

verwerken de verbeterpunten in onze actiepunten voor het nieuwe schoolplan 2023-2027 en het jaarplan 

van schooljaar 2023-2024. Veel actiepunten passen binnen onze uitgezette koers ten aanzien van onze 

visie op unit leren, de ouderbetrokkenheid en het verder uitwerken van een breed geïntegreerd aanbod 

tijdens de kernconcepten. 

 

Uitslag leerlingentevredenheidspeiling 

 

Ook de kinderen van groep 6,7,8 hebben in december een tevredenheidsvragenlijst ingevuld. 

De kinderen gaven onze school het cijfer: 7,9 

Ook daar zijn we blij mee!! 

 

Positieve punten die we van de kinderen terugkrijgen zijn o.a. : 

 

1. De meeste kinderen voelen zich fijn, en veilig op het IKC. 

2. De meeste kinderen voelen zich gezien door de medewerkers. 

3. De kinderen ervaren een goede structuur in de dag met een duidelijke dagplanning. 

3. De kinderen vinden dat ze goede uitleg krijgen van de leerkrachten en de onderwijsassistenten. 

4. De kinderen weten waar ze goed in zijn en waar ze nog hulp voor nodig hebben. 

6. De kinderen zijn tevreden over het brede aanbod dat ze krijgen. 

7. De kinderen zijn blij met de leerlingenraad. 

 

Verbeterpunten die we van de kinderen terugkrijgen zijn o.a.: 

 

1. De kinderen willen meer tijd besteden aan het leren plannen van de lestaken. 

2. De kinderen willen meer tekenen en handvaardigheid. 

3. De kinderen willen meer groepsopdrachten en groep overstijgende opdrachten maken op de unit. 

3. De kinderen willen meer diverse onderwijsmaterialen inzetten tijdens de uitleg en het inoefenen van de 

leerstof. 

 

De uitslag is besproken in de leerlingenraad en in het team. Ook deze uitkomst nemen we mee in het 

schrijven van het schoolplan 2023-2027 en het jaarplan voor schooljaar 2023-2024. Veel actiepunten 

passen bij onze uitgezette koers ten aanzien van onze visie op unitleren en het werken met een 

geïntegreerd aanbod tijdens de kernconcepten. 

 

 

 

 



 
Ouderavond 7 februari ; Van Ouders ,voor ouders. 

 

Dinsdag 7 februari was er een ouderbijeenkomst die door de OR (ouderraad) en MR 

(medezeggenschapsraad) was georganiseerd. 

Heel kort: 

OR = extra activiteiten  

MR = adviesorgaan namens ouders en leerkrachten 

 

Het was een leuke en levendige avond, waarin de ouders geïnteresseerd en proactief meededen. We 

hebben veel suggesties en ideeën gehoord. Dank daarvoor! 

 

Het was fijn tijdens de avond te merken dat ouders/verzorgers betrokken en nieuwsgierig zijn naar welke 

wijze zij hun bijdrage zouden kunnen leveren in de taken van de OR en MR. Ons inziens was deze avond 

hierin verbindend. We hebben jullie dan ook heel hard nodig in de uitvoering van onze taken. om alle 

activiteiten in de toekomst te kunnen blijven organiseren vragen we jullie dan ook om hulp. 

 

Dus wil je in de OR of MR of wil je helpen met het organiseren van activiteiten? In school, bij de trappen aan 

de kant van groep 3, hangen inschrijflijsten waarop je je kan inschrijven. Mailen mag ook naar: 

 

ouderraadikcebbinge@gmail.com 

 

Samen maken we de school nóg leuker :)! 

 

Groet, de OR & MR 

 

 

 

 

De voorleesdagen 

 

De afgelopen 3,5 week stonden weer in het teken van de voorleesdagen. Voorlezen aan kinderen is 

belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt ze veel plezier.  

De 3+ groep en de stamgroepen 1-4 hebben een prachtige voostelling gezien over het mysterie van de 

letterdief; Het krentenkoek Mysterie. De kinderen hebben er van genoten! 

In alle groepen hebben we op verschillende manieren aandacht besteedt aan voorlezen. Veel ouders en/ of 

opa’s /oma’s hebben voorgelezen in de stamgroepen. In de groepen 3-8 hebben we een eigen 

voorleeswedstrijd georganiseerd. Dit was een groot succes. Alle kinderen hebben het geweldig gedaan.  

We hebben deze dagen vandaag, vrijdag 24 februari afgesloten met een boekenmarkt voor de groepen 1-8. 

 

 

 

 

 



 
Voortgang landelijke voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8 

In december hebben een aantal kinderen van groep 7 en 8 meegedaan met de landelijke 

voorleeswedstrijd. Mirthe heeft deze wedstrijd op ons IKC gewonnen. 

Zaterdag 18 februari was de regionale wedstrijd in het Forum. Mirthe heeft niet gewonnen, maar heeft het 

fantastisch gedaan!!  

 

Start nieuw kernconcept 3; Evenwicht en kringloop 

Maandag 6 maart starten we met het gehele IKC met 

kernconcept 3; Evenwicht en kringloop. We richten ons op 

Balans in mens -voeding/gebruik -rust/bewegen, evenwicht en 

kringloop in natuur en maatschappij. Dit thema sluit mooi aan 

in deze aankomende periode waarin gezonde traktatie/school, 

meer bewegen, koningsspelen, recyclen, Lentekriebels, 

moestuinen op ons plein, zaaien/ oogsten of feestelijk eten 

(Paasontbijt) aan de orde komen. 

Alle units starten met een opening. Unit 1 met 

theatervoorstelling, unit 2 met een dans en lied en unit 3 met 

een presentatie van de voedselbank. 

De komende tijd krijgen jullie meer informatie over alle 

activiteiten via de weekberichten van de stamgroepen en 

natuurlijk zijn jullie van harte welkom bij de afsluiting!  

 

 

SKILL BOX 

Vanaf week 12 starten wij met de SKILL Box voor de groepen 3-8. 

De Skill box is een container met diverse buitenpeelmaterialen en spellen die we kunnen gaan inzetten 

tijdens het buitenspelen. We willen hiermee meer beweging stimuleren en ander spel uitlokken op het ons 

IKC plein. 

De spellen en het gebruik van het materiaal zal eerst onder begeleiding van stagiaires van sport en 

bewegen en de IKC studenten worden begeleid op elke donderdag. De stagiaires leggen steeds een aantal 

spellen uit en bouwen het gebruik van de materialen op. Op alle andere dagen van de week kunnen de 

kinderen dit materiaal ook gaan gebruiken onder begeleiding van de leerkrachten die pleindienst hebben. 

Het inzetten van de Skill Box past bij onze gezonde school en ons nieuwe kernconcept. 

Daarnaast zullen we ons eigen buiten speelmateriaal gaan aanvullen. Vanuit de stamgroepen en de 

leerlingenraad hebben de kinderen mooie wensen doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Voorstellen nieuwe medewerkers  

Hallo allemaal!  

Ik ben Brenda en werk vanaf januari bij het SKSG. Ik heb heel veel zin om hier de 

komende tijd te werken! Je zal mij vooral tegenkomen op SKSG Ebbinge. Naast de 

SKSG studeer ik aan de Hanze en volg de opleiding Verkorte Pabo. Dit werk sluit 

dus heel mooi aan en vind ik het heel leuk om met kinderen te werken en hun 

ontwikkeling te zien. Ik hou er vooral van om creatief bezig te zijn en je kan mij 

dan ook snel vinden in de knutselhoek. Daarnaast kan ik niet wachten om mijn 

collega's te ontmoeten!   

Liefs, Brenda  

 

 

Lieve ouders/verzorgers 

 

Jullie hebben mij vast al eens gezien maar ik zal mij nog even kort voorstellen! Ik 

ben Kelly Jankuloski, 23 jaar en ik sta sinds november twee dagen in de week op 

de Zandsteen. 

Hiernaast studeer ik ook nog. Ik doe de studie ‘Social Work’ aan de Hanze 

Hogeschool in Groningen en ik woon sinds kort ook in Groningen.  

Doordat ik ging verhuizen naar de stad, zocht ik natuurlijk ook een baantje. Door 

mijn eerdere ervaringen bij verschillende kinderopvangen, leek mij het erg leuk 

om bij SKSG te gaan werken. 

Ik heb het hier erg naar mijn zin en ik ben zeker van plan om hier een tijdje te 

blijven!  

 

Als u meer vragen heeft of gezellig een praatje wil maken, stap dan gerust naar mij toe!  

 

Groetjes, 

Kelly Jankuloski 

 

Hallo, mijn naam is Nikki Cusiel en ik doe de opleiding gespecialiseerd 

pedagogisch medewerker in de BBL versie. Ik werk op dit moment 3 dagen 

in de week namelijk dinsdag, woensdag en donderdag op de babygroep 

Maansteen. Ik ben zelf 33 jaar oud en heb een zoontje van 3 jaar bijna 4 

jaar genaamd Sam. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te voetballen en dit doe ik in een dames 

team bij Sc stadspark. 

 

 

 

 

 

 

 

Valentijnsknutsels van Maansteen 

Gestempeld met wc rolletjes en nog hartjes geplakt! 

 

  



 
Passen en meten bij de Zonnesteen 

Kijk, wat hebben we een mooie nieuwe pannen gekregen, mèt deksels die erbij horen! Hmmm eens even 

kijken…welke deksel past nu waar precies op?  

Eens even passen, ja, deze passen mooi op de pannen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hé, deze past niet, die zakt in de pan! Eens even 

kijken of die op een andere pan past. 

                                
Onze nieuwe ‘huishond’ bekijkt het eens allemaal rustig en 

vriendelijk. Hier wordt stiekem al een beetje ‘gerekend’. Maar 

bovenal met plezier ontdekt en onderzocht. En vervolgens met de 

pollepels een lekker Potje gekookt!       
 

Lieve groet van alle Zonnestenen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

25 februari t/m 5 maart  Voorjaarsvakantie 

20 maart t/m 31 maart  Rapportageweken 

6 april     Paasontbijt 

7 april     Margedag 

10 april     Tweede paasdag 

19 april    Koningsspelen groep 13 

21 april    Koningsspelen groep 4-8 

 

 

 



 
Website:  

Heeft u onze website al eens bekeken?  

Klik op deze link: www.borgmanschool.nl 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 27-31 maart zal nieuwsbrief 6 van jaar 2022-2023 verschijnen. Uiteraard zullen we als er 

dringende berichten zijn, dit eerder toesturen. 
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