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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 

Ma  06-01 eerste schooldag 
in 2020 

Di 14-01 MR 

Woe 12-02 Om 14 uur start de 
voorjaarsvakantie met eerst twee 
margedagen en dan een week vrij. Op 
24-02 verwachten we de kinderen 
weer om 8.30 

Do 13-02 MT 

Do 13-02 margedag (alle 
kinderen vrij) 

Vrij 14-02 margedag (alle 
kinderen vrij) 

Di 17-03 MR 

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

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
11 december 2019 jaargang 1 

IKC Borgman Nieuws. 
Dit nieuwsbulletin heet IKC Borgman Nieuws omdat het geldt voor alle drie 
onze IKC’s (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). De uitgave wordt steeds 
verder aangepast, zodat u op termijn alleen nog de bladzijdes van de eigen 
wijk kan lezen. 
Medezeggenschapsraad. 
Op donderdag 12 december vergadert de gezamenlijke MR van 19.30-
21.30 op de Siebe Jan Boumaschool. Deze keer zal gaan over begroting  
2020, het luizenprotocol, scholing van de MR leden en het werken in units. 
Terugblik naar 2019. 
Wanneer ik even de tijd neem om terug te kijken, denk ik vaak: “Wat gaat 
de tijd toch ontzettend snel”.  
Een terugblik leert dat dit jaar begon met heel verdrietig nieuws. Het 
overlijden van Hella, de vrouw van meester Henk (Jaco) sloeg in als een 
bom. Beide binnenstad locaties waren een dag dicht zodat collega’s bij het 
afscheid konden zijn. 
Een ander opvallende gebeurtenis is dat we dit jaar twee keer hebben 
gestaakt. De kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een steeds 
groter wordend lerarentekort. De werkdruk is hoog en de salarissen lopen 
achter. Nu behoort Nederland nog bij de kopgroep van goed presterende 
landen maar de prestaties bij wiskunde, science en lezen lopen achteruit.  
Jammer is dat we er nog steeds niet zijn. Voor 30 en 31 januari 2020 zijn 
nieuwe stakingen op de agenda gezet. 
In maart verscheen een bericht waarin wordt gesteld dat O2G maar liefst 
30 miljoen euro aan reserves in kas heeft. Dit was een bijzondere 
interpretatie van de cijfers uit de begroting. Het beeld dat er 30 miljoen 
“op de plank ligt” en vrij besteedbaar is, is niet correct. O2G voldoet aan de 
normen van zowel de Onderwijsinspectie als van de Commissie 
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen.  
Ook in maart (en ook al eerder) kijken we naar een andere visie op opvang 
en onderwijs. Steeds meer opvangorganisaties en scholen gaan 
samenwerken om kinderen op maat te bedienen. Betere afstemming van 
het aanbod voor 8.30 en na 14 uur is van belang. Met een touringcar met 
50 personen zijn we op bezoek geweest bij IKC Mondomijn in Helmond. 
Kleine groepjes leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn in 
Zoetermeer bij IKC de Toverberg of in Amsterdam bij IKC Laterna Magica 
geweest. Er wordt daar gewerkt in units en op ontwikkelpleinen waar 
medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de 
kinderen en waar ook alle talenten van de medewerkers worden ingezet 
om een gevarieerd aanbod  aan te bieden. 
In april hebben we – net als alle O2G scholen – weer meegedaan aan de 
eindtoets van CITO. Alle groepen 8 scoorden voldoende tot goed! 
Een eigen avondvierdaagse voor de locaties in de Binnenstad en de Siebe 
Jan was een geweldig succes. Komend jaar is de avondvierdaagse van 9-12 
juni en wie weet doet IKC Borgman Oosterpoort ook mee. 
Rond de zomer was het even spannend of we de vacatureruimte die 
Anneke, Ilse, Andrea en Hedy achter lieten kon worden ingevuld. Gelukkig 
is dat met Rixt, Janet, Janine en Eefje goed gelukt. Daarnaast zijn Bea, 
Herna, Jeroen en Marieke van locatie gewisseld en draaien de teams weer 
als vanouds. Anneke (Jaco) heeft inmiddels afscheid genomen en volgende 
week nemen we afscheid van Eefje en Ilona die ons gaan verlaten.  
De nieuwbouw verloopt vooralsnog op schema en dat betekent dat we de 
komende zomer starten op het Ebbinge en een jaar later in het Oosterpark. 
De laatste maanden zijn we geconfronteerd met een tekort aan invallers. 
Gelukkig lukt het nog steeds om voldoende menskracht te krijgen en in te 
zetten om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden. 
Namens alle medewerkers wens ik u alvast een gezond en goed 2020! 
Volgende IKC Borgman Nieuws. 
Dit IKC Borgman Nieuws verschijnt  op woensdag 15 januari 2020.  
Kopij moet op 13 januari worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl  
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Locatie Warmoes 

Vanuit de ouderraad: 

 
- de kleuters hebben een nieuwe bakfiets gekregen, mede mogelijk gemaakt door jouw ouderbijdrage. 
 
- er wordt nog regelmatig luis aangetroffen bij controle. Blijf je kinderen goed controleren op luis en neet en trek aan de bel 
bij bingo! 
- er was een mooie opkomst bij het versieren van school in de kerstsferen. Ouders en kinderen die meegeholpen hebben: 
bedankt!! Ook namens de leraren! 
 
Peutergroep 
De peutergroep is vanaf maandag 2 december enthousiast gestart in de nieuwe ruimte bij het kleuterleerplein. Alle ouders, 
kinderen en collega’s zijn blij met de plek, de mooi en goed ingerichte ruimte! Nieuwsgierig geworden? Kom gerust langs. 
 
Oproep groepen 1/2 
Heeft u thuis nog ondergoed, maillots en meisjes onderbroeken over? Wij zouden ze graag van u krijgen! Een ongelukje zit 
in een klein (speel)hoekje en het gebeurt regelmatig dat we dan wat schoons nodig hebben. De kleding kan aan alle leraren 
gegeven worden; zij zorgen er voor dat heb op de juiste plek komt. 
 
Groepen 1-4 
Na de Kerst vakantie starten de groepen 1-4 met het nieuwe thema Kunst en wetenschap. Als u daar op welke manier dan 
ook aan kunt bijdragen horen wij het graag! 
 
Gezonde school 

 
In het kader van de gezonde school hebben wij subsidie aangevraagd voor een watertappunt op het schoolplein. Deze 
subsidie is toegekend en in samenwerking met O2G bespreken we wanneer het kan worden aangelegd. Het watertappunt 
is als wens uit de leerlingenraad gekomen. 
 
Sinterklaas 

 
De Sint heeft ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan onze mooie school. Op het plein werden de beste man en zijn 
Pieten warm onthaald, waarna zij vele klassen bezochten. De kinderen hebben een gezellige dag gehad, waarbij de 
bovenbouw de Sint goed heeft geholpen door creatieve surprises en gedichten voor elkaar te maken. Het was een leuke 
tentoonstelling van surprises in school! Speciale dank gaat uit naar de ouders die de school versierd hebben! 
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Verboden voor honden 

 
Na de kerstvakantie komt er een bord ‘verboden voor honden’ op het schoolplein. Vorig jaar en ook het laatste halfjaar is er 
veel overlast geweest. Kinderen, ouders en collega’s hebben dit aangegeven. Vanuit de leerlingenraad kwam de wens om 
dit bord te gaan plaatsen. Aan beide ingangen van het plein zal een bord komen te hangen. 
 
Kerstmis 
Er zijn weer veel leuke activiteiten gepland voor de laatste weken van dit kalenderjaar! Groep 7 gaat met het 
Borgmanorkest een zelfgeschreven toneelstuk opvoeren voor de klassen, er is weer een Kerstknutsel(mid)dag én er is weer 
een muzikale inloop in de laatste schoolweek. Als u zelf muzikaal bent horen wij het graag (letterlijk)! U kunt zich opgeven 
bij de groepsleerkracht. 
  
Kerstdiner 

 
Woensdagavond 18 december (17.00-18.00) is het jaarlijkse kerstdiner voor alle kinderen in de klas. Voor de ouders wordt 
het plein gezellig gemaakt. Er is muziek en een kraam met twee soorten soep, glühwein en kwast. Hiervoor vragen we een 
kleine bijdrage. 
  
Gevonden voorwerpen 
Neemt u voor de Kerstvakantie nog eens en kijk bij de gevonden voorwerpen: als de Kerstvakantie begint worden de 
restanten naar de kringloopwinkel gebracht. 
 
 
Laatste schooldag van 2019 
Alle kinderen zijn vanaf vrijdag 21 december 12.00 uur vrij. Vanaf deze plaats wensen wij iedereen heel fijne feestdagen en 

een gelukkig maar bovenal gezond 2020! 
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Belangrijke data: 

 

 18 december kerstdiner van 

17.00-18.00 u.  

 19 december presentatie ‘De 

Grote Eetshow om 13.30 u.  

 

 
 

 20 december zijn de kinderen 

om 12.00 u vrij 

 Op 6 januari 2020 start school 

weer om 8.30 u. 

 

HARTELIJK DANK AAN ALLE 

OUDERS DIE ONZE SCHOOL WEER 

HEBBEN OMGETOVERD IN 

SINTERKLAAS- EN KERSTSFEER!   

 

 

 

Locatie Vinken 

Decembermaand  

Schaatsbaan op de Grote Markt!  

De schaatsbaan op de Grote markt is weer geopend. Dit jaar is de schaatsbaan niet 

overdekt, zodat de schaatsers meer het gevoel krijgen op een natuurbaan te schaatsen. 

Juf Marloes heeft geregeld dat de groepen 6 t/m 8 heerlijk een uurtje  hebben kunnen 

genieten van het schaatsen op de schaatsbaan. Volop winterpret dus! 

 

Sinterklaas  
Sinterklaas heeft ons ook dit jaar weer met een bezoekje vereerd! Op 26 november kwam 

eerst Rommelpiet. Wat een zootje heeft hij er ook dit jaar weer van gemaakt. We waren 

dit snel vergeten, want in ons vak of in onze schoen vonden we een klein presentje. 

Daarnaast hadden we onze eigen pepernotenbakkerij. Op 5 december kwam Sinterklaas 

natuurlijk zelf, vergezeld door zijn pieten. In zijn grote boek stonden weer volop weetjes 

over onze fantastische kinderen! Ook heeft hij mogen genieten van toneelstukjes, 

voetbaltrucs en een zelfgemaakt Sinterklaasjournaal. Het was weer een daverend succes!  

 
Kinderburgermeester 
Ondanks het vele stemmen, is Vera Doekens uit groep 7 helaas niet de nieuwe 
kinderburgermeester geworden! Fantastisch dat ze het toch heeft geprobeerd!  
 
Vreedzame School 
Binnen de methode de Vreedzame School wordt aandacht besteed aan mediatoren. Dit 
zijn leerlingen van groep 7&8 die opgeleid worden om een bemiddelende rol te spelen 
wanneer zich conflicten voordoen. De mediatoren starten na de kerstvakantie samen met 
de leerkrachten op het plein. Uiteraard is er binnen de training aandacht  geweest voor 
de conflicten die mediatoren op kunnen lossen en de conflicten die een leerkracht op 
moet pakken. We vinden het fijn dat zoveel kinderen als mediator willen starten! 
 
Afscheid juf Ilona 

 
Op 20 december is het dan echt zover! We moeten dan afscheid nemen van ‘onze’ juf 
Ilona. Zij vertrekt naar Utrecht om daar te starten met een nieuwe uitdaging. Wij 
verliezen een zeer gedreven, enthousiaste, lieve, betrokken collega en juf. Op 20 
december is er tussen 11.30 u. en 12.15 u. de gelegenheid voor de ouders van groep  
1/2 C om afscheid te nemen. Wanneer uw kind bij Ilona in de klas heeft gezeten en u wilt 
ook nog even afscheid nemen, dan kunt u samen met uw kind na 12.00 u. even 
binnenlopen.  
 
Wij wensen haar heel veel geluk in haar nieuwe woonplaats en op haar nieuwe werkplek! 
 
Eindpresentatie van de workshops “De grote Eetshow”  
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het aanbieden van verschillende workshops. We 

vinden het belangrijk om kinderen een breed aanbod aan te bieden, waarbinnen zij hun 

talenten en kwaliteiten kunnen ontplooien. Daarnaast willen we hiermee aansluiten op 

de verschillende interesses en ontwikkelingsgebieden. Er is de afgelopen weken hard 

gewerkt en heel veel geleerd binnen het thema ‘eten is weten’.  Wat is het fijn om te zien 

dat we dit samen met de SKSG, ouders en organisaties in de wijk vorm mogen geven. Aan 

het einde  van deze periode vindt de afsluiting plaats van het thema eten is weten. Op 

donderdag 19 december is  ‘de grote eetshow’. Dit is een eindpresentatie waarbij alle 

kinderen hun proces en resultaat kunnen presenteren aan hun ouders en 

belangstellenden.   

Op donderdag 19 december bent u om 13.30 uur van harte welkom aan  de 

Vinkenstraat! 
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OPMERKELIJK 

Kerstdiner:  

donderdag 19 december van 

17.00 tot 18.00 uur 

 

 

Kerstvakantie:  

deze gaat vrijdag 20 december 

om 12 uur van start. We 

verwachten de kinderen weer 

op maandag 6 januari 2020 om 

8.30 uur op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Jaco 

Kerst  

Sinterklaas is de deur weer uit en de kerstboom staat weer in de klas. Natuurlijk gaan 

we weer gezellige dingen doen. Deze hele week zijn er kerstknutselmiddagen. De 

kinderen mogen dan in de gemeenschappelijke ruimte kerstknutsels maken.  

Tot slot is er natuurlijk het kerstdiner. Deze is op donderdag 19 december van 17.00 

tot 18.00 uur. De kinderen moeten daarvoor zelf een bord, beker en bestek 

meenemen ( in een tas; alles voorzien van naam). De intekenlijsten voor wie wat 

meeneemt voor het kerstdiner komen binnenkort weer bij de deuren van de klassen 

te hangen. 

We maken er samen weer een gezellige tijd van! 

Kerstmusical ‘ Last Christmas” 

Inmiddels heeft u hierover een mail ontvangen via Mijn School. 

Bedankt. 
Langs deze weg willen we de ouders bedanken die de school deze maand in   

Sinterklaas- en Kerstsfeer hebben gebracht. Tevens een woord van dank aan alle 

ouders die ons, op welke wijze dan ook, dit jaar hebben geholpen en ondersteund. 

Kerstvakantie. 

Vrijdag 20 december om 12.00 uur start de kerstvakantie! We zien elkaar terug op 

maandag 6 januari 2020 om 8.30 uur. 

Prettige feestdagen en een fijne vakantie! 

                            

De 

 

Bedan  
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OPMERKELIJK: 

KERSTDINER: 

18 DECEMBER VAN  

17.00 UUR TOT 18.00 UUR 

VRIJDAG 20 DECEMBER 
SPEELGOEDOCHTEND 

12.00 UUR START DE 
KERSTVAKANTIE! 

 

 

Locatie Kijkin 

Wat we hebben gedaan… 

Sinterklaas had ook dit jaar even tijd om bij ons langs te komen. 

Samen met zijn twee pieten kwam hij in zijn cabrio… De kinderen stonden vol 

spanning op de stoep te wachten. 

Elke groep heeft hij een bezoek gebracht. Het was weer een erg leuke 

ochtend! 

 

Op dinsdag 10 december werden de kinderen getrakteerd op een 

voorstelling van Veilig Verkeer Nederland. Meneer Paolo was zijn zebra kwijt 

en de kinderen hebben helpen zoeken en samen hebben ze de 

verkeersregels doorgenomen, zoals gordel om in de auto, niet door rood 

rijden en meer. 

De school is door de ouders van de ouderraad weer prachtig kerstig versierd. 

Woensdag 18 december hebben de kinderen kerstdiner op school. Iedereen 

mag dan wat lekkers meenemen. De kinderen eten van 17.00 uur tot 18.00 

uur met zijn allen gezellig in het speellokaal.  

De intekenlijsten met wie wat maakt hangen volgende week bij de klassen. 


