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Di 15-10 deel MR IKC 
Oosterpark 

Do 17-10 deel MR IKC 
Ebbinge en IKC Oosterpoort 

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 

Za 02-11 Plantsoenloop 

Ma 11-11 St. Maarten 

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

Do 14-11 MR 

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

Ma 25-11 informatieavond 
over nieuwbouw IKC Borgman 
Ebbinge op de Jaco 

Do 05-12 Sinterklaasfeest 

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

Do 12-12 deel MR per wijk 

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 IKC BN: 13/11 – 11/12 

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
9 oktober 2019 jaargang 1 

IKC Borgman Nieuws. 
Voortaan heet dit nieuwsbulletin IKC Borgman Nieuws omdat het gaat 
gelden voor alle drie onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). 
Deze uitgave is nog gelijk aan voorgaande maar op termijn zal het zo zijn 
dat deze algemene bladzijde bij alle drie de wijken zal verschijnen waarna u 
alleen nog de bladzijdes van de eigen wijk krijgt. 
Kinderboekenweek. 
We zitten middenin de Kinderboekenweek en dat is op alle locaties goed te 
zien en te horen. Heel goed want lezen is en blijft belangrijk en iedereen 
kan er veel plezier aan beleven. Het is dan ook heerlijk om een ander boek 
te kunnen kopen/krijgen waaruit je weer lekker kunt lezen. 
Ziek melden mag in het vervolg ook via MijnSchool. 
Als u als ouders (en personeel ook) op MijnSchool gaat (kan ook op de 
telefoon) zien jullie rechtsboven een envelopje.  
Envelopje: Aanklikken 
Aan: De naam van de leerkracht(en) 
Onderwerp:  De naam van het kind. 
Bericht: Wat uw kind mankeert en eventuele verdere opmerkingen en 
vragen. 
Eventuele bijlage en verzenden. 
Na maximaal 10 minuten krijgt de leerkracht de mail binnen. 
Medezeggenschapsraad. 
Op dinsdag 17 september heeft de gezamenlijke MR voor het eerst 
vergaderd. In de vergadering kwam ook de grootte van de MR aan de orde. 
Er is besloten om voor de rest van dit schooljaar een ‘proef’ te doen door 
voortaan eens per twee maanden een wijkgerichte MR te houden en eens 
per twee maanden een grote MR over allerlei zaken die vanuit het bestuur 
komen. Volgende week zijn de eerste aparte deel MR vergaderingen per 
wijk. Op 14/11 volgt dan weer een gezamenlijke MR van alle wijken samen. 
Nieuwbouw Ebbinge. 
De nieuwbouw van IKC Borgman Ebbinge heeft een kleine vertraging 
opgelopen omdat er 4 van de 183 palen niet goed gestort waren. Dat 
probleem is inmiddels verholpen en de bouw verloopt nu weer goed. Op 
woensdag 18/9 was er een klein ‘betonfeestje’ voor de medewerkers want 
toen was de begane grond klaar en werden we op het bouwterrein 
onthaald en toegesproken door de directie van Van Wijnen. Op 25/11 is er 
een info avond op de Jaco over de voortgang van de nieuwbouw en het 
onderwijsconcept wat ons voor ogen staat. 
Nieuwbouw Oosterparkwijk. 
Voor IKC Borgman Oosterpark geldt dat de zgn. omgevingsvergunning nog 
deze maand wordt voorgelegd aan B&W. Hierna kunnen de 
voorbereidingen van de bouw beginnen en zal ook bekend worden 
wanneer de start precies zal zijn. 
Margedagen voor locaties Oliemuldersweg, Vinken en Warmoes zijn; 
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; 
28/10 - 12/11 - 6/12 - 13/2 - 14/2 - 9/4 - 20/5 - 8/6 - 9/6 - 2/7 - 3/7  
Volgende IKC Borgman Nieuws. 
Dit IKC Borgman Nieuws verschijnt  op woensdag 13 november 2019.  
Kopij moet op 11 november worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl  
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    kinderpostzegelactie 

 

Thema kinderboekenweek 

 

Plantsoenloop 

 

Plastic opruimen 

 

 

Hoofdluizenbestrijding 

 

Locatie Warmoes 

Kinderboekenweek  
Het thema is dit jaar “Reis mee”. Er komen weer leuke activiteiten rondom het 
thema, met de boekenmarkt als afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdag 18 
oktober van 13.30-14.30 uur. Ook zullen de oude leesboekjes van groep 3 worden 
verkocht. 

 
Gevonden voorwerpen 
Aan het eind van de boekenmarkt zal de bak met gevonden voorwerpen weer 
geleegd worden. Er liggen jassen, schoenen, gymtassen etc. in, dus kijkt u nog even 
goed voordat de Herfstvakantie begint! 
 
Goede doel Lesbos 
Op initiatief van juf Wilma gaan alle groepen 1 doos in de klas zetten, waar de 
kinderen toiletartikelen in verzamelen. Deze dozen gaan naar het 
vluchtelingenkamp op Lesbos. Meer informatie over deze actie in binnenkort te 
lezen op mijnschool. 
 
Kinderpostzegels 
Ook dit jaar heeft onze locatie weer fanatiek meegedaan met de 
Kinderpostzegelactie. De opbrengst van de Kinderpostzegelactie gaat naar diverse 
goede doelen die aansluiten bij het thema ‘Dichtbij ieder kind’. De kinderen van 
groep 7 en 8 hebben weer veel geld ingezameld! Als u geen bezoek heeft gehad 
van een van onze kinderen en toch graag kinderpostzegels wilt kopen, kan dat nog 
via de webshop: 
https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/ 
 
Plastic opruimen groepen 8 
Groep 8 a heeft in het kader van World Clean up Day op vrijdag 20 sept. De hele 
middag plastic verzameld in de Oosterpoort. Voor een verslag hiervan: Zie de 
Oosterpoorter. 
Groep 8 b doet van 7 t/m 14 oktober mee met het inzamelen van zwerfplastic. Ze 
strijden tegen 23 andere scholen in Nederland en hopen (samen met jullie) zoveel 
mogelijk plastic op te halen. Er staan twee bakken in de mediatheek waar het 
zwerfplastic in gedaan kan worden. Graag petflessen en ander plastic van elkaar 
scheiden. Dinsdag 15 oktober gaan ze plasticvissen in de grachten van Groningen. 
De boten worden gemaakt van de petflessen die worden opgehaald met de 
inzamelactie en met het plasticvissen.  
Bent u geïnteresseerd in de Plastic Whale? https://missieplasticvrijwater.nl/ 
 
Mondelinge rapportages 
Binnenkort krijgt u weer de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de 
mondelinge rapportages. In groep 8 zullen de kinderen, net als in eind groep 7, bij 
de gesprekken aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken zullen de voortgang en 
andere bijzonderheden besproken worden. De groepen ½ beginnen in oktober, de 
rest vanaf 11 november. 
 
Plantsoenloop 
2 november is de plantsoenlooop weer. Ook dit jaar is er weer een mooie 
afvaardiging van de Borgmanschool! Voor meer informatie, zie: 
https://www.plantsoenloop.nl 
 
Hoofdluis  
Er zijn in meerdere groepen luizen en neten gevonden. Wilt u weer thuis goed 
controleren, en als er luizen/neten zijn gevonden langdurig kammen? Op deze 
manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het aantal luizen weer afneemt 
op school. Voor meer informatie, zie: 
https://www.volkskrant.nl/de-gids/zo-krijg-je-luizen-echt-weg-en-zo-kom-je-er-
aan~bb75f4c6/ of 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/alles-uitkoken-als-de-kinderen-luizen-
hebben~bc90623c/ 
 
Herfstvakantie  
Vanaf maandag 21 november is het herfstvakantie. Dit jaar is de maandag erna-28 
oktober- een margedag. Wij zien de kinderen dus allemaal weer op dinsdag 29 
oktober. 

https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/
https://missieplasticvrijwater.nl/
https://www.plantsoenloop.nl/
https://www.volkskrant.nl/de-gids/zo-krijg-je-luizen-echt-weg-en-zo-kom-je-er-aan~bb75f4c6/
https://www.volkskrant.nl/de-gids/zo-krijg-je-luizen-echt-weg-en-zo-kom-je-er-aan~bb75f4c6/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/alles-uitkoken-als-de-kinderen-luizen-hebben~bc90623c/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/alles-uitkoken-als-de-kinderen-luizen-hebben~bc90623c/
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Belangrijke data: 
 19 okt herfstvakantie 

28 okt margedag 

12 nov margedag 

 

Om een conflict zelf goed op te 

lossen. 

Om een win-win oplossing te 

bedenken. 

Om het stappenplan PRAAT HET UIT 

toe te passen. 

Om zich bewust te zijn van hun eigen 

manier van reageren op een conflict 

 

Vrijdag 18 oktober: Kleedjesmarkt 

Van 13.45 tot 14.15 mag je je oude 

boeken verkopen en nieuwe weer 

kopen.  

 
We vieren de Dag van de Leraar, 

om wereldwijd stil te staan bij het 

belang van onderwijs voor de 

wereldburgers van de toekomst.  

Om hun waardering voor onze 
beroepsgroep te uiten, willen de 
leden van de CvB van O2G deze 
dag zelf ook een les geven.  
Groep V3 valt de eer te beurt om 
door Akkelys Lukkes te worden 
voorgelezen.  

 

Locatie Vinken 

Leerlingenraad 
WNF! We zamelen met onze paperclipactie geld in voor het WNF, zodat zij dat geld 

kunnen gebruiken voor de bescherming van de natuur en de dieren die erin leven. De 

leerlingenraad heeft in samenspraak met de andere kinderen op school gekozen voor 

een paperclipactie. De kinderen hebben allemaal een paperclip meegekregenDe 

kinderen hebben een brief meegekregen met een paperclip. De leerlingen van de 

kleutergroepen gaan niet langs de deuren, maar maken kunst in de klas. De Verkoop 

van alle spullen is op vrijdag 1 nov van 13.30 tot 14.15. Al het geld gaat naar het 

goede doel: WNF 

Goede doel 
Groep 8 is uitgekozen om mee te doen aan de battle ‘Plasticvrij water’ van Plastic 

Whale.  

 In deze battle worden leerlingen zich bewust van het probleem van de plastic soep 

en leren ze dat ze zelf in actie kunnen komen. We creëren een positieve 

gedragsverandering om kinderen anders te laten kijken naar plastic: niet als 

afvalproduct maar als waardevolle grondstof, zoals Plastic Whale dat doet door er 

boten en meubels van te maken.  
Volgende week, van 7-14 oktober, gaan de kinderen afval inzamelen. Er staan 
2 containers in de hal in school. Eén voor PET flessen en 1 voor het overige plastic 
afval. Het zou fantastisch zijn als de hele school helpt met het verzamelen van 
plastic!  
Wij vinden het geweldig dat wij mee mogen doen met deze battle en hopen op jullie 
steun! 

 

Vreedzameschool thema blok 1: Verschil tussen conflict en 

Ruzie 
kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. 

Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen 
of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden 
mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je 
probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, 
want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf 
en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt 
driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met 
geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om 
conflicten zelf op te lossen. 

Gezocht: Talent voor onze projectdag!!!  
Thema: voeding! 

Wilt u, of kent u iemand die een workshop of lesje (mag in kleine groepjes) wil 

geven over dit thema, meldt u zich dan aan: e.dirks@o2g2.nl.  

We denken out of the box, dus het mag ook gaan over voeding voor je lijf (sport) of 

hoofd (bijv yoga oid). 

Wist u dat: 

 Groep 1 en 2 Bij NDE een winterles (januari) en een zomerles (juni) hebben 

 Groep 6,7 en 8 krijgen op maandag 14 oktober een kennismakingscursus 

klimmen volgen bij klimcentrum Bjoeks. Tijdens deze cursus leren de 

kinderen alles over het klimmen en het zekeren. 

 Plantsoenloop 2 november is en we iedere deelnemer alvast heel veel 

succes wensen! 

mailto:e.dirks@o2g2.nl
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OPMERKELIJK 

Margedagen: 

maandag 28  oktober en 

dinsdag 12 november (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). 

 

Plantsoenloop: 

zaterdag 2 november 

 

 

Mondelinge rapportage 

groepen 3 t/m 7:  

week 46 en 47 ( 11/11 t/m 

22/11) 

 

 

Locatie Jaco 

Afsluiting Kinderboekenweek. 
Vandaag was er een boekenmarkt in de gemeenschappelijke ruimte. 
Kinderen mogen boeken meenemen naar school om deze  te verkopen ( en 
een kleedje is ook handig om de “koopwaar” op uit te stallen).. Tevens 
mogen de kinderen kleingeld meenemen om boeken te kopen. De boeken 
kunnen verkocht worden met een maximale prijs van 1 euro per boek.  
 

                                
 
 
Herfstvakantie. 
Vrijdag 18 oktober start voor alle kinderen om 14.00 uur een welverdiende 
herfstvakantie. We zien elkaar weer op dinsdag 29 oktober om 8.30 uur  
( want maandag 28 oktober is een margedag). Alvast een fijne vakantie 
allemaal. 

                                                                       
 
Mondelinge rapportage. 
Van 11 t/m 22 november zullen de mondelinge rapportgesprekken 
plaatsvinden voor de groepen 3 t/m 7. Een uitnodiging om daarvoor in te 
tekenen ontvangt u t.z.t. via Mijn School. 
 
 
Slecht weer en laarzen.  

De herfst is begonnen en de winter staat straks weer voor de deur ( het lijkt 

er nu ook al echt op !) . Laarzentijd dus……. Mocht uw kind laarzen aandoen 

naar school dan zou het fijn zijn wanneer hij/zij sloffen meeneemt  voor in de 

klas en de laarzen op de gang blijven staan. Zo houden we het in de klas in 

ieder geval droog  

 
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 voor bij 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: 

Herfstvakantie : 

19 oktober t/m 28 oktober  

Margedag : 

Maandag 28 oktober 

Pantsoenloop : 

Zaterdag 2 november

 

 

 

Locatie Kijkin 

Schoolreisje 

Het schoolreisje was weer erg gezellig! De dag vloog voorbij.   

Luizencontrole 

Afgelopen week zijn alle kinderen door het vaste LUIZENPLUISTEAM 

gecontroleerd. 

Kinderen die neten/luizen hadden hebben inmiddels een briefje 

meegekregen.  

Blijven controleren en kammen blijft belangrijk! 

Kinderboekenweek 

Het thema is dit keer reizen 

Juf Karin heeft een geweldige opening verzorgd voor de kinderen van de sksg 

en alle kleuters! 

 Ze ging als boer Boris op reis….. 

 

De kinderen van groep 8 hebben 4 oktober voorgelezen  

aan de groepen 1 en 2. 


