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Nieuwsbrief 6 
 

Schooljaar 2022/2023     10 maart 2022  

 

 
 

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

➢ Schoolfotograaf dinsdag 28 maart 

➢ Lentekriebels april 

➢ Lente ontbijt dinsdag 21 maart 

➢ MR-vergaderingen 14 maart, 9 mei en 20 juni 

➢ Afsluiting kernconcepten autoriteit & regels in de week van 3 april 

➢ Goede vrijdag 7 april = gewoon school! 

➢ Tweede Paasdag maandag 10 april en margedag dinsdag 11 april = vrij 

➢ Koningspelen en Koningsontbijt vrijdag 21 april 

➢ Meivakantie 22 april t/m 6 mei 

 

Wat hebben we heerlijk weer gehad in de voorjaarsvakantie! De meesten konden even 

lekker bijkomen, om deze week weer fris aan de slag te gaan. Helaas waren er ook nog best 

veel zieken, dus gold dit niet voor iedereen.  

 

De groepen 3-7 zijn deze week gestart met de KOM-

gesprekken. Ook voor deze gesprekken geldt: neem 

de achteringang en gebruik de betonnen trap, laat 

geen kinderen achter bij de BSO/het IKC en neem 

plaats op de stoel die bij de gespreksruimte klaar 

staat. 

 

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de 

subsidieregeling verbetering basisvaardigheden, de 

Lentekriebels, een terugblik 

op de thema-workshopavond en tussendoor foto’s van de 

activiteiten rondom het kernconcept “Autoriteit en Regels”. De 

komende periode staan er weer veel leuke activiteiten op stapel, 

dus hou Mijnschool goed in de gaten. 

 

 

 

 

 
Kijkdoosje groep 1/2c  ons fantasieland 

 

 

 

 Doosjes groep 1/2 a en b ons fantasieland 
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Personeel 

Jakobien, mentor van groep 5/6 C, geniet vanaf deze week van haar zwangerschapsverlof. 

We zijn blij dat Marlous Doekes, ervaren en bekend bij ons op het IKC, tot de zomervakantie 

5 dagen in de week de mentor van groep 5/6 C is.  

Ashna, mentor van groep 5/6 B, is op 8 januari bevallen en geniet volop van haar 3e kind, 

Kiran.  

 

 

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 
Ons IKC is ingeloot voor de subsidieregeling verbetering basisvaardigheden. 

Alle scholen in Nederland konden zich hiervoor inschrijven, dus we boffen 

enorm dat ons IKC ingeloot is. Zoals jullie wellicht in het nieuws gelezen 

hebben, zijn kinderen landelijk gezien, de afgelopen jaren steeds minder 

goed in de basisvaardigheden zoal rekenen, schrijven en lezen.  

 
Ons IKC kiest ervoor om de subsidie voornamelijk in te zetten voor rekenen 

en daarnaast lezen/taal. 

We worden hierbij begeleid door een onderwijsadviseur. Deze adviseur heeft de afgelopen periode 

klassenbezoeken gedaan. Ze heeft gekeken naar de resultaten, instructielessen bezocht, ze heeft 

gekeken naar de manier waarop wij het rekenonderwijs vormgeven, naar het omgaan met Snappet, 

hoe we omgaan met, en aansluiten op verschillen, etc.  

Zo weet zij waar ze zich met ons het komende schooljaar op kan richten in de begeleiding/scholing. 

Rekenen is volgend schooljaar o.a. ons speerpunt. We gaan o.a. rekenspecialisten per unit opleiden 

(in gezamenlijkheid met andere scholen binnen ons bestuur), maar ook het hele team wordt op maat 

geschoold en begeleid om nog beter aan te sluiten bij wat ieder kind nodig heeft. Het 

activiteitenplan, die verplicht opgesteld moest worden voor deze subsidie, is goedgekeurd door de 

Medezeggenschapsraad, de MR. Meer informatie hierover volgt, we nemen jullie uiteraard mee in 

deze ontwikkelingen. 

 

 

VVE- ouderkindbijeenkomsten 
Afgelopen week zijn er weer 2 VVE- ouder en kindbijeenkomsten geweest. Deze 

bijeenkomsten zijn voor de ouders en kinderen, waarvan de kinderen een VVE-

indicatie hebben. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. VVE is 

gericht op de brede ontwikkeling van kinderen, met extra aandacht voor taal. 

Kinderen bij wie de taalontwikkeling wat minder vlot verloopt, wordt dit extra 

gestimuleerd. Door te spelen leert een kind allerlei vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld 

met elkaar om te gaan en samen te spelen. Ze leren nieuwe woorden en getallen, kleuren en vormen 

herkennen. VVE helpt je kind om de Nederlandse taal beter te begrijpen en te spreken. 

 

Deze keer was er aandacht voor het thema Sprookjes. Dit thema maakt onderdeel uit van het 

kernconcept “Autoriteit & Regels”.  De ouders hebben weer een leuk activiteitenboekje mee naar 

huis gekregen om thuis verder te spelen en leren met hun kind.                                                                          
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Collage groep 1/2c 

 

        
        Mindmap groep 1/2a   

 

Terugblik informatieavond 
Op 21 februari hebben we onze eerste thema-workshopavond gehouden.  

Ondanks dat de opkomst van ouders wat tegenviel, waren we tevreden over de 

inhoud van de avond. We hebben veel positieve reacties van de aanwezige ouders 

teruggekregen, met het advies om dit soort avonden jaarlijks terug te laten komen.  

 

Ouders konden kiezen uit de volgende thema's:  

• Positief opgroeien: “Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen” 

• Omgaan met social media 

• “Het puberbrein, soms lastig en soms fijn” 

• Snappet, hoe werkt het? 

 

Een reactie van een workshopleider:  

“Fijn om te zien en te merken dat er in de groep ouders, tijdens de workshops, respect naar elkaar 

toe was, luisterend oor door ouders en geen veroordeling! Het probleem of de vraag van een andere 

ouder mocht er zijn….... Waardevol om dit te zien en een compliment naar deze ouders toe.” 

 

Een reactie van een ouder:  

“Het was hartstikke leuk om met een kleine groep ouders (en gelijkgestemden) bij de workshop 

puberbrein te zijn. 

Juist de verhalen van anderen, de herkenbaarheid (ook bij ouders waar je dat misschien niet 

verwacht) en de goede tips van de begeleider maakten het heel fijn. 

Zij gaf echt goede adviezen aan de ouders, waar je wat mee kunt in de praktijk. Ze zag ook heel goed 

wat een ouder (en de bijbehorende puber) nodig had.” 
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Margedagen; hoe zit dat nou precies....... 
Wettelijk hebben kinderen tijdens hun basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren 

dat kinderen te veel naar school gaan wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door 

margedagen. Afhankelijk van het schooljaar hebben we meer/minder margedagen. Soms hebben we 

vroeg of later zomervakantie, soms vallen verplichte vrije dagen (bijvoorbeeld 28 augustus) 

doordeweeks, waardoor het aantal margedagen verschilt van het schooljaar ervoor of er na.  

De planning van de margedagen gebeurt altijd met goedkeuring van de Medezeggenschapsraad.  

Op de margedagen zullen leerkrachten hun compensatie opnemen en werken aan de niet-

lesgebonden taken, zoals scholing, les/themavoorbereidingen, rapportage, etc.  Zij zijn dus niet vrij. 

De margedagen staan in de jaarkalender en vermelden we ook steeds in de nieuwsbrief. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmeren met de M-Bot Middenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Frank huis n.a.v. geschiedenis Bovenbouw 

 

 
 Zelf spel maken middenbouw 

 

 

LenteKriebels is van 1 t/m 29 april 2023 
LenteKriebels is de jaarlijkse grote opruimactie in de gemeente 

Groningen. Deze actie voor schonere woon- en leefomgevingen is al jaren 

een groot succes. Ons IKC doet hier ieder jaar weer aan mee en draagt bij 

aan een afvalvrij Oosterpark. Helpen jullie ook mee? 
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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 

Tweede Paasdag ma 10 april 2023 

Margedag di 11 april 2023 

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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