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Ma 09-09 informatiemiddag 
middenbouw Oliemuldersweg 

Di 10-09 informatiemiddag 
onderbouw Oliemuldersweg 

Woe 11-09 informatiemiddag 
bovenbouw Oliemuldersweg 

Woe 11-09 informatieavond 
Warmoes 

Do 12-09 informatieavond 
Vinken 

Di 17-09 MR 

Woe 18-09 margedag (alle 
kinderen zijn dan vrij) 

Do 17-10 MR 

Vrijdag 18 oktober start om 14 uur de 
herfstvakantie die duurt t/m maandag 
28 oktober. Dinsdag 29 oktober 
verwachten we de kinderen weer om 
8.30 op school 

Di 12-11 margedag (alle 
kinderen zijn dan vrij) 

Di 12-11 MR 

Ma tm do 18-11 tm 21/11 info avond 
VO voor groep 8 kinderen + ouders 

Ma 25-11 informatieavond 
over nieuwbouw Ebbinge op de Jaco 

Do 05-12 Sinterklaasfeest 

Vrij  06-12 margedag (alle 
kinderen zijn dan vrij) 

Do 12-12 MR 

Woe 18-12 kerstdiner Vinken, 
Kijkin en Warmoes 

Do 19-12 kerstdiner Jaco en 
Oliemuldersweg 

Vrij 20-12 start Kerstvakantie 
om 12 uur. Op maandag 6 januari 
verwachten we alle kinderen weer 

 

Data BN: 9/10 – 13/11 – 11/12 

 

 

 

 

 

Borgmannieuws                                                     
11 september 2019 jaargang 22 

Start nieuwe schooljaar 20192020. 
Op maandag 26/8 zijn we weer van start gegaan. Een nieuw schooljaar 
biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders en medewerkers. De eerste 
vier weken staan in het teken van de groepsvorming. Er worden afspraken 
gemaakt over hoe we het met elkaar willen, er worden activiteiten 
aangeboden waardoor we elkaar beter leren kennen en er wordt veel 
samen gewerkt. We noemen deze vier weken de Gouden Weken. Deze 
periode vormt zo de basis voor een mooi schooljaar. 
Jaarkalender. 
Alle kinderen hebben de jaarkalender van IKC Borgman mee gekregen. Alle 
vakanties, margedagen (zitten foutjes in! Zie verder in dit Borgmannieuws 
en op Mijn School) en informatieavonden staan daar op. Natuurlijk kunt u 
er ook zelf allerlei notities op maken. Dit is de 1e editie van deze nieuwe 
kalender. We zijn benieuwd naar uw reacties dus geef die door aan een lid 
van de ouderraad. 
Nieuwe naamborden, nieuw logo en nieuw Borgmannieuws. 
Binnenkort worden er nieuwe naamborden op de gebouwen bevestigd en 
hebben we een nieuw logo. Zoals eerder al gemeld worden de namen; IKC 
Borgman Ebbinge, IKC Borgman Oosterpark en IKC Borgman Oosterpoort. 
Het Borgmannieuws blijft een maandelijkse frequentie houden maar zal 
naast een algemeen del van mijn kant alleen een deel van de wijk bevatten 
waar uw kind heen gaat. 
Formatie 2019-2020. 
Vlak voor de zomervakantie hebben enkele collega’s vrij plotseling afscheid 
genomen. Op de laatste schooldag is het ons gelukt om alles rond te krijgen 
en is ons team weer compleet. Dit zijn de veranderingen op een rij; 
Nieuw op IKC Borgman Ebbinge zijn: Janine en Rixt (groep 6-7B en flex 
dagen). Nieuw op IKC Borgman Oosterpark zijn: Janet (extra leerkracht) en 
Eefje (groep 1-2) . Bea is van de locatie Vinken naar de SJB is gegaan en 
Jeroen van de SJB naar de Vinken. Nieuw op IKC Borgman Oosterpoort zijn: 
Herna (groep 4 + flex) en Marieke (groep 6).  
Het is fijn om met een goeie ploeg het schooljaar te starten! 
Stagiaires van PA en NPC op alle locaties. 
Op alle locaties zijn de stages van verschillende studenten ook weer 
begonnen. Zij zullen zich voorstellen bij de bladzijde van de locatie en op de 
informatieavond zijn zij ook aanwezig. Allemaal van harte welkom!! 
Nieuwbouw Ebbinge. 
De nieuwbouw van IKC Borgman Ebbinge is gestart en de eerste 
bouwperiode zit er op en is goed gegaan. Op de informatieavond hebt u al 
gehoord wat onze plannen zijn en via een app is alles goed te volgen. Zie 
voor meer info Mijn School. 
Nieuwbouw Oosterparkwijk. 
Voor IKC Borgman Oosterpark geldt dat er wordt overlegd over de zgn. 
aannemersovereenkomst. Deze wordt getekend als alle benodigde 
vergunningen rond zijn. De verwachting is dat dit in oktober zal zijn. Dan 
kunnen de voorbereidingen van de bouw beginnen en zal ook bekend 
worden wanneer de start precies zal zijn. 
Wijzigingen. 
Wilt u, wanneer dit het geval is, wijzigingen betreffende naam, adres, mail, 
telefoon, enz. aan ons doorgeven? Dit kan via ‘mijn school’ ons digitale 
communicatie systeem. Op de informatieavond wordt hiervoor ook nog 
een formulier uitgedeeld. 
Margedagen voor locaties Oliemuldersweg, Vinken en Warmoes zijn; 
18/9 - 28/10 - 12/11 - 6/12 - 13/2 - 14/2 - 18/3 - 9/4 - 14/4 - 20/5 - 8/6 - 9/6  
Margedagen voor locatie Kijkin/Jaco (vanwege verhuizing 2020) zijn; 
18/9 - 28/10 - 12/11 - 6/12 - 13/2 - 14/2 - 9/4 - 20/5 - 8/6 - 9/6 - 2/7 - 3/7  
Volgende en eerste Borgmannieuws van 2019-2020. 
Dit Borgmannieuws verschijnt  op woensdag 9 oktober 2019.  
Kopij moet op 7 oktober worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl  
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 gezonde traktatie  

 

 

Klassenouders/luizenpluizers 
Wilt u zich aanmelden voor 
klassenouder/luizenpluizer? Geef dit dan 
aan bij de groepsleerkracht. 
 

 

STERKWERK 

De bovenbouw heeft de eerste van twee 

trainingen gehad. STERKWERK is een 

methodiek  voor groepsvorming, die heel 

goed aansluit bij onze pedagogische visie 

en onze doelen rondom eigenaarschap. 

Tijdens de informatieavond krijgt u meer 

informatie hierover. Zie ook 

www.sterkwerkinfo.nl .  

 

Ga je mee op reis 

Vanaf maandag 16 september starten we 

met het thema Ga je mee op reis. Dit 

thema sluit aan bij het 

kinderboekenweekthema. Alvast dank 

naar de ouderraad voor het versieren 

van de school! 

Margedag 
De eerste margedag van dit schooljaar is 
woensdag 18 september. Dan worden 
onder andere de groepsplannen voor de 
eerste periode geschreven. 

 

 

 

Locatie Warmoes 

Start van het nieuwe schooljaar. 

We zijn weer begonnen! De meesters en juffen hebben er zin in en heten alle 

kinderen weer van harte welkom. Het OR-ijsje heeft gesmaakt en we gaan er 

een goed jaar van maken met z’n allen!  

Ouderparticipatie 

Wij willen graag dat alle ouders zich welkom en betrokken voelen bij ons 

onderwijs en bij alle activiteiten bij ons op school. Ook dit jaar hebben we 

weer ouders nodig die zich willen inzetten bij ons dagelijks onderwijs en zich 

opgeven voor diverse zaken zoals; een presentatie geven in de groep over 

beroep of persoonlijk talent, helpen bij het voorbereiden van  thema's 

en  projecten, helpen versieren van de school bij deze thema's en projecten, 

mee willen helpen bij uitstapjes, weer luizen willen controleren, zich opgeven 

voor de ouderraad of als  klassenouder enz! Tijdens de informatie avond komt 

dit ook aan bod. 

Roezemoes maatjes 
Na de herfstvakantie gaat onze peutergroep Roezemoes Maatjes verhuizen 
naar een prachtig verbouwde ruimte bij de kleuterunit. De komende weken 
zal er een verbouwing plaatsvinden waardoor we soms een geringe overlast 
kunnen ervaren met elkaar ( op de parkeerplaats en in het gebouw). We 
stemmen het zo goed mogelijk met de aannemer af. 

 
Bewust eten en drinken 

Ook dit jaar blijft in teken staan van gezond eten en drinken. Wij doen met 

klem een beroep op u om de kinderen fruit en gezond belegde broodjes mee 

te geven. Als de kinderen trakteren zien wij het liefste gezonde traktaties. 

Ook hoeft er voor de juffen en meesters niet apart iets worden meegeven; wij 

zullen net zo goed genieten van de traktatie die de kinderen ook krijgen. 

Online zijn heel veel leuke traktatie-ideeën (www.gezondtrakteren.nl ). 

Informatieavond 11 september 

Wij vinden het elk jaar weer fijn om te zien hoeveel ouders op de 

informatieavond komen. Dat is van groot belang, omdat er dan afspraken, 

regels en andere informatie wordt besproken. Ook geeft het een goede 

gelegenheid om elkaar informeel te spreken. De ouderraad zal in elke groep 

uitleg geven over de activiteiten en ouderparticipatie.  

Onderbouw: inloop met koffie en thee om 19.45 uur, start 20.00. 

Bovenbouw: inloop om 18.45 uur en start 19.00 uur. 

Foto’s sportdag 

We hebben tijdens de sportdag het vorig schooljaar prachtige foto's gemaakt. 

Deze week worden de foto's opgehangen op de begane grond van onze 

school. Kom vooral een kijkje nemen. 

Gouden weken 

De eerste weken van het schooljaar staan traditiegetrouw in het teken van 

groepsvorming en afspraken maken in de klas. In deze periode wordt de basis 

gelegd voor de rest van het schooljaar. 

AVG wet 

Alle ouders wordt dit jaar opnieuw gevraagd al dan niet toestemming te 

geven voor het gebruik van beeldmateriaal. Elk jaar moeten we dit opnieuw 

vragen. Hierbij kan worden gedacht aan foto’s van schoolreis, kamp, 

activiteiten binnen school, de musical etc. Wilt u het formulier zo spoedig 

mogelijk ingevuld aan de groepsleerkracht geven/sturen? 

Mijnschool 
Houdt u mijnschool.nl in de gaten voor alle belangrijke 
mededelingen/vragen? 
 

http://www.sterkwerkinfo.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Wat fijn dat iedereen zijn best doet 

om op tijd op school te komen. We 

starten graag om 8.30 met de klas 

zodat we genoeg tijd hebben om oog 

en oor te hebben voor uw kind.  

 

Gouden weken 
We zijn volop aan de gang met het 

opstarten in de klas. Er is aandacht 

voor elkaar. We doen 

kennismakingsspelletjes en bedenken 

de regels en afspraken voor in de klas. 

We praten samen over welke taken er 

zijn en wie waar verantwoordelijk 

voor is. De  bijdrage van de kinderen 

is  groot, het is immers hun klas! 

 

Luizenalarm 

 
De beestjes zijn er weer, graag thuis 

controleren en behandelen. Vergeet 

het niet door te geven aan de 

leerkracht. 

Belangrijke data: 

*19 sept van 13.30-15.00 

informatie/doemarkt vanuit 

het Wij-Team met leuke 

activiteiten voor ouders en 

kinderen, op het plein en in de 

school. Welkom! 

*18 sept margedag 

* 19 okt herfstvakantie 

 

Locatie Vinken 

We hebben weer zin in dit nieuwe schooljaar! 
In dit Borgmannieuws locatie Vinkenstraat staat van alles over wat er gebeurt op 

onze locatie. Zo krijgt u ook mee wat er in de andere klassen en op onze school 

gebeurt. 
 

Informatieavond 
Zoals ieder jaar verwelkomen we graag alle ouders op onze informatie avond. Dit jaar 

hebben we de groepen omgedraaid dus let goed op de nieuwe tijd! 

19.00-20.00 ouders in de groepen 1/2,3,4, 4/5 

Alle ouders voor het gezamenlijke gedeelte  20.00-20.30 in de gymzaal. 

20.30-21.30 in de groepen  5,6,7,8 
 

Vreedzameschool thema blok 1: We horen bij elkaar 
Die groep is niet kant en klaar vanaf de eerste schooldag. Sfeer, relaties, normen, 

sociale rollen en posities in de groep, dat krijgt in de eerste weken gaandeweg vorm. 

Het is een fase waarin de leerkracht optimaal invloed kan uitoefenen op de 

groepsdynamiek. Om daar vorm aan te geven bieden we in de  eerste weken vaker 

een activiteit aan. Op die manier maakt de leerkracht vanaf het begin duidelijk wat 

zijn of haar verwachtingen en grenzen zijn maar ook dat de leerlingen een stem 

hebben en serieus genomen worden. De activiteiten in Blok 1 ondersteunen deze 

groepsdynamiek en stuurt het in de richting van een positieve groep, waarin de 

leerlingen betrokken zijn op elkaar, zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen 

groep, respect hebben voor de mening en het eigene van de ander en bereid zijn tot 

samenwerking met alle medeleerlingen. 

 

  Kinderboekenweek 

Dit jaar is het thema: reizen  

Op donderdag 3 oktober openen we de Kinderboekenweek. En we sluiten hem 

feestelijk af op vrijdagmiddag 11 oktober met de kinderboekenmarkt op een kleedje. 

 Ouderhulp 

We zijn ieder jaar erg blij met alle helpende handen van enthousiaste ouders. We 

hopen dat u komend jaar ook weer wilt helpen. Dit kan groot maar ook klein en kort. 

Wilt u bijv helpen bij het versieren van de school bij feestdagen of ergens anders bij, 

meldt u nu bij de leerkracht van uw kind.  
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OPMERKELIJK 

 

 

 

Margedagen: 

woensdag 18 september en 

maandag 28  oktober (alle 

kinderen zijn deze dagen vrij) 

 

Kinderboekenweek:  

2 t/m 13 oktober. Thema dit 

jaar: “Reis mee”. 

 

 

Herfstvakantie: 
Vrijdag 18 oktober start om  
14 uur de herfstvakantie. Deze 
duurt t/m maandag 28 oktober 
( want maandag 28/10 is een 
margedag). 

Locatie Jaco 

Een nieuw schooljaar is begonnen. 

Zo staat de vakantie voor de deur en zo ben je alweer een week op school en 

hebben de kinderen het prima naar de zin in hun nieuwe groep. We wensen 

iedereen een heel fijn en vooral plezierig schooljaar toe! 

Op tijd op school. 

Het is natuurlijk even wennen aan het vroege opstaan na zo’n heerlijke lange 

zomervakantie. Toch willen we u vragen om op tijd op school te zijn, zodat de 

lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Alvast hartelijk dank. 

Nieuwe leerlingen, leerkrachten  en medewerkers op de Jaco. 
We heten alle nieuwe kinderen en collega’s hartelijk welkom en wensen 
iedereen een fijne tijd toe op de Jaco. 
 
Informatieavond. 
Deze heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 10 september.  
 
Nieuwbouw-nieuws 
"Wat betreft de bouwwerkzaamheden kunnen wij vertellen dat de 
uitvoerders volgens de laatste berichten op schema liggen, wat betekent dat 
we net voor de aankomende zomervakantie kunnen verhuizen. Laten we 
hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn de komende maanden. De 
vorderingen van de bouwwerkzaamheden zijn vanaf volgende week te 
volgen via de app van de aannemer. Deze van Wijnen vr app is te 
downloaden in de ‘store’. " 
 

 
 
 
Stallen van de fietsen op de pleinen. 
Het blijkt dat er regelmatig fietsen buiten de rekken worden geplaatst. Dit 
levert gevaarlijke situaties op.  
Op het Sportplein is er zeker nog plek, vandaar dat de leerlingen van de 
groepen  7 en 8 daar sowieso hun fietsen moeten parkeren.  De andere 
groepen kunnen de fietsen ook plaatsen op het natuurplein; daar is  buiten 
de in het oog springende fietsenrekken  nog plaats voorbij de plek waar de 
leerkrachten de fietsen stallen ( rechts achterin). 
 
Lopen met de fiets op het plein. 

I.v.m. de veiligheid van iedereen die op het plein loopt, is het de afspraak dat 

we op het plein lopen met de fiets aan de hand. Willen jullie als ouders en 

kinderen daar samen op letten? Alvast bedankt! 
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OPMERKELIJK: 

18 september margedag 

24 september schoolreisje 

 

 

 

 

Locatie Kijkin 

Na een warme start met veel waterpret is de school weer begonnen. 

 

 

Schoolreisje: 

Dinsdag 24 september gaan we naar Kabouterland in Exloo. 

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een briefje in de broodtrommel 

meegekregen met informatie hierover. 

 

Luizen: 

Ook de luizen zijn weer terug van vakantie! Willen jullie de kinderen goed 

controleren? 


