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Do 14-11 MR 

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

Ma 27-11 voorlichtingsavond 
over 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 

Ma 06-01 eerste schooldag in 
2020 

Di 14-01 MR 

Woe 12-02 start 
krokusvakantie om 14 uur. Op 
maandag 24 februari verwachten we 
alle kinderen weer om 8.30 

Do  13-02 MR 

 

Data IKC BN: 11/12 – 15/1 – 12/2 – 
11/3 – 8/4 – 13/5 – 10/6 

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
13 november 2019 jaargang 1 

IKC Borgman Nieuws. 
Sinds oktober heet dit nieuwsbulletin IKC Borgman Nieuws omdat het geldt 
voor alle drie onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). Voor het 
IKC in de wijk ontvangt u veel nieuws via Mijn School wat alleen te lezen is 
voor de ouders van die wijk. In dit IKC Borgman Nieuws leest u korte 
berichten die voor alle drie IKC’s gelden.  
IKC nieuws kort. 
In IKC Oosterpoort wordt een verbouwing gerealiseerd met als doel dat de 
peuters dichterbij de kleuters worden gehuisvest zodat de integratie beter 
kan verlopen. Het lokaal is prachtig opgeknapt en wordt op 29 november in 
gebruik genomen. Verder is deze locatie actief met het inzamelen van 
spullen voor het opvangcentrum voor vluchtelingen op Lesbos. 
In IKC Ebbinge worden de voorbereidingen getroffen voor een voorlichting 
avond over het werken binnen een IKC. Ouders en toekomstige ouders 
gaan in gesprek met de leerkrachten over de kansen en vragen die er zijn 
als we van ons oude gebouw overgaan naar ons nieuwe IKC gebouw. 
In IKC Oosterpark start het project Roots of Empathy, een programma voor 
sociale en emotionele ontwikkeling uit Canada. Het sluit naadloos aan bij 
onze visie en begint dit schooljaar op kleine schaal in Groningen. Het 
programma bestaat uit 27 lessen, gegeven door een Roots of Empathy 
instructeur. Bij negen lessen komt een ouder met een baby op bezoek. 
Door het observeren van de baby leren de kinderen hun eigen emoties en 
gevoelens en ook die van anderen te herkennen. 
Staken, een terugblik 
Weliswaar krijgen we een pracht bedrag van de Minister maar het is geen 
structureel geld en daar gaat het nou net om. Zo kan de Groningen in 2024 
een lerarentekort tegemoet zien van 6%. Nu is er al een invalprobleem 
want elke keer als ik de invalpool bekijk zijn er maar een paar mensen 
beschikbaar. 
Het gaat echt niet alleen om een beter salaris. De laatste jaren is de 
verantwoordelijkheid voor een individuele leerkracht toegenomen, de 
klassen zijn voller (mede door het lerarentekort), er zitten meer kinderen 
in de klas die extra zorg nodig hebben omdat zij minder snel naar het 
speciaal onderwijs verwezen (passend onderwijs) en taken die conciërges 
zouden moeten doen worden  nu vaak door leerkrachten zelf gedaan 
(gelukkig hebben we veel vrijwilligers!). Daarbij heeft onderzoek 
uitgewezen dat in het onderwijs medewerkers meer overwerkuren maken 
dan in andere branches. Kortom; het moet echt anders. 
Als we nu eens wat minder geld zouden stoppen in bestuurszaken en de 
reserves van besturen maximaliseren en minder regels hanteren maar 
gewoon dingen doen die er toe doen voor de kinderen en meer invloed 
krijgen op de schoolbegroting dan zouden we opschieten. Die vrijheid van 
elke school of elk IKC zou weer terug moeten komen! 
Medezeggenschapsraad. 
Op donderdag 14 november vergadert de gezamenlijke MR voor de 2e 
keer. We zijn bijna weer compleet en het zal deze keer gaan over o.m. het 
tekort aan invallers, terugblik staking, nieuwe overlegstructuur MR, 
begroting  2019 en 2020 en het beleid van mobiele telefoons op school. de 
MR vergadert deze keer op de locatie Vinkenstraat 1. 
Margedagen voor locaties Oliemuldersweg, Vinken en Warmoes zijn; 
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; 
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 11 december 2019.  
Kopij moet op 9 december worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl  
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Belangrijke data Warmoes: 

Vanaf 11 november: 
mondelinge rapportage 

8-15 november: week van de 
mediawijsheid 

5 december: sinterklaasviering 

6 december: margedag 

 

 

 

 

Beats in je bovenkamer: 

 

 

 

 

 

Locatie Warmoes 

Vanuit de OR: 

 De plantsoenloop is weer geweest en was groot sportief succes! 

 De school is gelukkig weer mooi versierd. Helaas is dit met maar een 
klein clubje ouders gebeurd. Help dus mee de volgende keer, want het 
hangt er niet vanzelf. Samen is het zo klaar en zoveel leuker! 

 De OR zoekt nog steeds enthousiaste ouders die ons komen versterken. 
Kom gerust eens langs op een van de vergaderingen (2e dinsdag van de 
maand, 20:00 uur in de lerarenkamer) of 
mail: orwarmoes@gmail.com Samen maken we er een mooi feest van! 

 
Luizen 

De laatste tijd zijn er veel kinderen met hoofdluis in de school. De komende MR 

vergadering zal het luizennprotocol dan ook besproken worden. Het is van groot 

belang dat iedereen helpt de neten en luizen aan de pakken, anders blijft dit 

probleem zich voordoen. Voor tips kunt u kijken op https://ggd.groningen.nl/kind-

en-opvoeding/hoofdluis/  

Schoolfruit  

Vanaf maandag 11 november is er weer schoolfruit, maar dit jaar in een andere 

vorm. Omdat we voorgaande jaren toch best veel fruit weg hebben moeten 

gooien, hebben we er dit jaar voor gekozen minder fruit te bestellen en het ook 

niet meer te verdelen onder alle groepen. Elke pauze zal er een schaal geschild 

fruit klaar staan voor de kinderen die dan buiten zijn. Op deze manier stimuleren 

we wel het fruit eten, zonder dat we veel over houden. Zie dit als extra fruit, dus 

uw zoon/dochter kan gewoon het eigen fruit mee blijven nemen. 

Sterk werk 

In de bovenbouw wordt gewerkt met Sterk werk. Dit is een aanpak dat er voor 

zorgt dat kinderen zich meer verantwoordelijk voelen en goed voorbeeld /gedrag 

de meeste aandacht krijgt. Onderdeel hiervan is de wekelijkse vergadering, waar 

de kinderen voorzitten en deelnemen. In groep 8a is hieruit het voorstel voor een 

klassenfeest gekomen en ook uitgevoerd. Vraag uw leerkracht naar meer 

informatie! 

Lesbos 
De actie voor Lesbos was een groot succes! In alle groepen zijn heel veel 
toiletartikelen verzameld. Groep 7 was zelfs zó fanatiek dat ze uiteindelijk drie 
dozen vol hadden! In groep 8 hebben de kinderen met juf Yvet er een echt 
projectje van gemaakt: ze hebben zelf lekkere dingen gebakken en verkocht in de 
Barkmolenstraat. Hiermee hebben ze bijna 100,- euro opgehaald en van dit geld 
hebben ze spullen bij de drogist gekocht. Ook twee kinderen uit groep 5 hebben 
zelf bij de deuren geld opgehaald en hier toiletartikelen van gekocht. 
Hartverwarmend, al deze acties! Vanmiddag hebben ik samen met vier sterke 
kinderen van groep 8 de dozen naar het postkantoor gebracht. 
 
Namens de vluchtelingen in kamp Moria, allemaal heel hartelijk bedankt! 
 
Wilma Meiners 
 
Mondelinge rapportage 
Vanaf 11 november zijn de mondelinge rapportages. Denkt u er aan om zich via 
mijnschool in te schrijven. Als u vragen heeft over hoe voor te bereiden kunt u 
altijd eerst contact opnemen met de groepsleerkracht. Bij de gesprekken in de 
groepen 8 zullen de leerlingen ook aanwezig zijn. 
 
Teamscholing  
Woensdag 13 november hebben de leerkrachten een teamscholing over muziek 
(gehad). Er is een lezing van Erik Scherder over het nut van muziek in de klas en 
een workshop georganiseerd door Meer muziek in de klas.  

mailto:orwarmoes@gmail.com
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/hoofdluis/
https://ggd.groningen.nl/kind-en-opvoeding/hoofdluis/
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Belangrijke data: 
 

Oudergesprekken: 11 t/m 22 nov 

5 december Sinterklaas 

6 december margedag 

18 december kerstdiner 

20 december 12.00 u vrij!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Locatie Vinken 

11 november is de dag…….. 

We hebben op 11 november onze lampionnententoonstelling gehad voor alle ouders. De 

kinderen konden naar hartenlust hun lampion laten zien waar ze hard aan gewerkt 

hebben. Ook hebben alle groepen ‘s middags een Sintmaarten liedje gezongen voor elkaar. 

Leerlingen uit groep 6 en groep 7 hebben het verhaal over Sint Maarten verteld/gespeeld. 

 

Stichting Move 
Vanaf aankomende week gaat groep 7 meedoen aan Stichting Move! Tijdens dit project 
gaat de klas een idee bedenken voor de wijk, iets wat ze willen verbeteren, samen met 
studenten uit Groningen. Het is de bedoeling dat de kinderen de buurt mooier en leuker 
maken. De kinderen bedenken aan de hand van een zelfgekozen thema (Beweging & 
Gezondheid of Natuur & Milieu) wat ze willen doen.  
Aankomende week komen de studenten kennismaken met de kinderen en bespreken we 
hoe en wat. Dit project loopt een aantal weken, de afsluiting is eind februari/begin maart. 
Alle activiteiten en lessen vinden onder schooltijd plaats. 

 

EU-Schoolfruit 
Vanaf deze week start het schoolfruit weer. Elke woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 

de kinderen een stuk fruit.   
 

Vreedzameschool thema blok 2: We lossen conflicten zelf op  

De kinderen leren: 
Om een conflict zelf goed op te lossen. Om  win-win oplossingen 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. 
Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig. 
Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. 
Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf. 

De kinderen leren om na te denken over de druk van de groep, het hebben van een eigen 
mening en hoe om te gaan met kritiek. 

Roots of Empathy                                                                                                                             
Deze week starten we in de groepen 3 en 4 zowel op de Vinken als op de Siebe Jan, met 
Roots of Empathy. Een heel uniek programma uit Canada, voor het eerst in Groningen. 
Elke week komt er een opgeleide instructeur in de groep om dit programma te leiden. Er 
worden 9 thema’s door het jaar heen behandeld, waarbij steeds in de 2e les van het thema 
een baby in de groep komt (dat is 9x dit schooljaar). De baby is als het ware de 
“leerkracht”. Door goed te observeren, gedragingen en emoties van de baby te herkennen, 
leren de kinderen meer over hun eigen gevoelens en die van anderen. Middels dit unieke 
(wetenschappelijk onderzochte) programma, wordt er gewerkt aan 
persoonsvorming/burgerschap en wordt het empathisch vermogen van de kinderen 
aangeleerd en vergroot.  

 

Workshopdagen: “Eten is weten”                                                  

Vanaf a.s. donderdag starten we 5 keer met een workshopdag. Dat betekent dat groep 3, 4 

en 4/5 en 5 in de middag een workshop aangeboden krijgt. En groep 6,7 en 8 krijgen ’s 

morgens hetzelfde aanbod. We willen de kinderen zo in aanraking laten komen met een 

breed en geïntegreerd aanbod. Elke workshop staat in het teken van ons thema: Eten is 

weten. De verschillende workshops waaruit gekozen kan worden, zijn: theater,  beeldende 

kunst, fotografie, koken, yoga, capoeira en naaiatelier. We sluiten deze workshopreeks af 

met een presentatie voor de ouders op donderdag 19 december! 
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OPMERKELIJK 

Margedag: 
vrijdag 6 december 
 

Mondelinge rapportage 
groepen 3 t/m 7:  
week 46 en 47 ( 11/11 t/m 
22/11) 

IKC informatieavond: 
woensdag 27 november 

Sinterklaasviering: 

donderdag 5 december 

 

Kerstdiner: donderdag 19 

december van 17.00-18.00 uur. 

 

Kerstvakantie: gaat vrijdag 20 

december om 12 uur  van 

start. We verwachten de 

kinderen weer op maandag 6 

januari 2020 om 8.30 uur.  

 

 

 

Locatie Jaco 

Slecht weer en laarzen.  

De herfst is begonnen en de winter staat straks weer voor de deur. 

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  

                                                            

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 heeft u inmiddels via MijnSchool ontvangen. 

 
Sint Maarten. 
Afgelopen maandag, 11 november, was het zover: de lampionnen konden 
eindelijk getoond worden aan de buitenwereld. En de liedjes mochten ten 
gehore worden gebracht! De groepen 3, 4, 5 en 6 hebben ’s morgens een 
bezoek gebracht aan het Stadhuis om daar Sint Maarten liedjes te zingen .  
De groepen 7 en 8 hebben ’s middags hun repertoire gezongen op de 
bouwlocatie van het nieuwe IKC. 
 

            
 

                            
 
 
IKC informatieavond. 
Als alles meezit zullen we onze IKC deuren deze zomervakantie openen, 

zodat we het nieuwe schooljaar kunnen starten in de nieuwbouw. Op de 

informatieavond in september heeft u al het een en ander gehoord over de 

bouwtechnische zaken rondom de nieuwbouw. Op de aankomende 

voorlichtingsavond van woensdag 27 november zullen wij verder ingaan op 

ons onderwijskundig concept alsmede antwoord geven op een aantal 

praktische vragen die u wellicht heeft. De IKC-voorlichtingsavond zal 

plaatsvinden op woensdagavond 27 november van 19.45 – 21.15. Een 

programma/opzet van de voorlichtingsavond volgt in een volgend bericht op 

MijnSchool. 
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Locatie Kijkin 

Wat we hebben gedaan… 

Herfstspeurtocht: 

 Vrijdag voor de Herfstvakantie hebben de kinderen een spannende 

kabouterspeurtocht gelopen. 

Ouders van de Ouderraad hadden dit voor de kinderen georganiseerd en 

uitgezet. De kinderen hebben goed gespeurd onder leiding van veel ouders. 

Hoofdspeurkabouter: bedankt! 

11 november: 

Afgelopen maandag waren de ouders uitgenodigd om te komen luisteren 

naar onze Sint Maartenliedjes. 

Het speellokaal was goed gevuld met enthousiaste ouders en kinderen. 

Om 10.00 uur zijn de kinderen van groep 2 naar de Ebbingepoort gelopen om 

te zingen voor de bewoners. 

 

 

OPMERKELIJK: 

Sinterklaas komt op bezoek 
op donderdag 5 december. 

Margedag 6 december 

Woensdag 18 december 
Kerstdiner op school 

Vrijdag 20 december start de 
Kerstvakantie om 12.00 uur.  

 

 

 


