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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.
Broertjes/zusjes en verhuizingen.
Het MT is bezig met het werkverdelingsplan voor 2020-2021 (zie ook het
artikeltje verderop). Dit is een plan wat we met de teams gaan bespreken
en daarna ook in de MR. We hebben hiervoor o.a. nodig hoeveel kinderen
er op onze IKC’s zitten. Daarom hier de vraag of er nog een jonger broertje
of zusje is die nog niet is ingeschreven en de vraag of er iemand
verhuisplannen heeft waardoor we kinderen logischerwijs gaan missen.
Geef het z.s.m. door aan de leerkracht, locatieleider en via
leerlingenadministratie@borgman.o2g2.nl !
Staking op donderdag 30 en vrijdag 31 januari.
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom moet er meer en
structureel in het onderwijs worden geïnvesteerd. We staken voor onze
kinderen, voor ons onderwijs en voor de toekomst van ons land. De
kwaliteit van het onderwijs wordt bedreigd door een steeds groter
wordend lerarentekort. De werkdruk is hoog en de salarissen lopen achter.
Deze en vorige week hebben we op verschillende locaties moeten
improviseren vanwege het lerarentekort. Er is gekozen om de groep voor
het individuele belang te laten gaan waardoor de extra aandacht die een
aantal kinderen nodig heeft, niet is doorgegaan. Als dit vaker gaat
gebeuren wordt de ongelijkheid alleen maar groter en dat willen we
absoluut niet. Leek het vooralsnog een probleem van het Westen om
leerkrachten te krijgen, nu is het ook hier een probleem aan het worden.
Bij het schrijven van dit bericht is het standpunt van ons bestuur niet
bekend. De stakingsbereidheid is hoog en dus is het verstandig om er
rekening mee te houden dat de scholen op 30 en 31 januari dicht zijn. Het
actuele nieuws volgt verder via Mijn School.
Nieuwbouw IKC Borgman Ebbinge.
Volgende week vrijdag wordt samen met de kinderen het bereiken van het
hoogste punt gevierd. De ondersteuning die nodig was om het beton te
laten drogen is weggehaald en dus kan de binnenkant verder vorm worden
gegeven. Zo krijgt het nieuwe IKC gebouw steeds meer vorm.
Het appartementencomplex naast ons gebouw is bijna klaar en wordt
begin maart opgeleverd. Dat betekent dat de SKSG ook aan het werk kan
met het casco opgeleverde deel dat zij gaan huren. Op maandag 23 maart
is er weer een ouderavond waarop iedereen verder wordt geïnformeerd.
Nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark.
De periode van bezwaar maken is voorbij en dus worden de contracten
ondertekend door O2G en Nijestee. Dit is voor aannemer Rottinghuis het
sein om verder te gaan met de voorbereidingen hetgeen betekent dat we
nog voor de zomer starten met de nieuwbouw.
Werkverdelingsplan.
Het idee van dit plan is dat medewerkers meer inspraak hebben in de
verdeling van het werk. Meer zeggenschap bij een team betekent minder
zeggenschap bij het individu dus ook de locatieleider, directeur en het
bestuur. Als werkgever schets het MT de mogelijkheden. Denk hierbij aan
het aantal groepen, nieuwe ontwikkelingen, scholing, tijd voor MT en IB,
inzet van werkdruk middelen, enz. Na de gesprekken in de teams komt het
MT met een conceptvoorstel waar de PMR instemmingsrecht voor heeft.
Op deze manier is iedereen betrokken bij het tot stand komen van dit plan,
weet waar hij/zij aan toe is en zijn er geen verrassingen.
Volgende IKC Borgman Nieuws.
Het volgende IKC Borgman Nieuws verschijnt op woensdag 12 februari
2020. Kopij moet op maandag 10 februari worden gemaild aan
g.kok@o2g2.nl of aan m.snel@o2g2.nl

05
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

MR

Do
13-02
kinderen vrij)

margedag (alle

Vrij
14-02
kinderen vrij)

margedag (alle

Di

MR

17-03

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

Locatie Warmoes
Alle kinderen, meesters en juffen hebben de draad weer opgepakt in 2020!
Groep 4
Groep 4 is druk bezig met de tafels te oefenen. Als u hier thuis mee wilt
helpen kan dat gericht, maar ook op speelse wijze tijdens de afwas of het
tanden poetsen etc. Ook hangt er al bij veel ouders de tafelposter op de deur
van het toilet!
Toetsen
De groepen 8 zijn maandag 13 januari begonnen met de M8 toetsen van cito.
Alle andere groepen volgen later. Het is een van de twee grote
meetmomenten om te kijken welke vooruitgangen leerlingen het afgelopen
halfjaar hebben gemaakt en wat de hiaten zijn, zodat daar de komende
maanden weer op ingezet kan worden. Vraag de leerkrachten gerust naar het
programma en hoe hier in de klas mee omgegaan wordt.
Gezonde traktaties
Ook in het nieuwe jaar hebben we al veel creatieve, gezonde en bovenal
lekkere traktaties gezien. Even geen inspiratie? Kijk dan eens op
https://www.minime.nl/artikelen/448/gezonde-traktaties-voor-kinderen
Mijnschool
Houd mijnschool de komende tijd goed in de gaten voor de uitnodigingen van
de oudergesprekken! Bij de definitieve startadvies gesprekken van groep 8
worden de leerlingen weer bij het gesprek verwacht.
Margedagen
13 en 14 februari is er een margedag. De leraren gaan dan de cito-resultaten
analyseren en schrijven een plan voor de komende maanden. Ook zijn er
vergaderingen, cursussen en overleggen.
Meer nieuws volgt in het Borgmannieuws van februari!
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Gezonde traktatie

Locatie Vinken
Op maandag 6 januari zijn wij, na een heerlijke kerstvakantie samen met de kinderen
gestart! Wat fijn om alle kinderen weer te mogen begroeten! We hebben er weer
veel zin in! Uiteraard zitten wij ook de tweede helft van dit schooljaar niet stil en
staat er weer van alles op het programma.

Belangrijke data:



Luizencontrole
Na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op de aanwezigheid van
ongewenste, kriebelige bezoekers. Helaas constateren wij dat het lastig is om deze
beestjes eronder te krijgen. We vragen u om thuis ook regelmatig te controleren en
indien nodig te behandelen.






20 jan t/m 12 feb
citotoetsen
15 t/m 23
voorjaarsvakantie
24 feb t/m 6 maart
rapportgesprekken
13 en 14 feb margedag
18 maart margedag
9 april margedag

Stichting Move
Groep 7 heeft samen met stichting Move een plan opgesteld om de Oosterparkwijk
te gaan opruimen. Stichting Move is begonnen als studenteninitiatief, maar op dit
moment actief in tien studentensteden. Stichting Move koppelt studenten aan
leerlingen. Samen komen ze in actie voor hun omgeving en leren ze wat ze hun
impact op de omgeving kan zijn. In de week van 24 februari wordt het plan
uitgevoerd. De week wordt feestelijk afgesloten. Heel veel succes en plezier!
MOVE: VERANDER JE WERELD!
Mediatoren
In het vorige Borgmannieuws heeft u kunnen lezen over de inzet van de mediatoren
op het schoolplein. Inmiddels zijn deze gestart. Elke pauze lopen er twee mediatoren
samen met één leerkracht op het plein. Dit verloopt ontzettend goed. We merken
dat de kinderen steeds vaker op zoek gaan naar de mediatoren en dat kleine
conflicten heel snel zijn opgelost. We zijn onder de indruk van deze toppers!
Nieuwe leerkracht
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij voor de kerstvakantie afscheid
genomen van juf Ilona. We hebben in haar plaats een nieuwe, fijne collega mogen
ontvangen. Haar naam is Lauren de Gier. Zij heeft zich aan de ouders van haar groep
al voorgesteld op mijn school. Lauren is 26 jaar. Lauren heeft al eerder gewerkt in
een kleutergroep en heeft de specialisatie jonge kind gedaan. Zij heeft dan ook al
wat ervaring opgedaan. Wij vinden het erg fijn dat we haar welkom mogen heten
binnen ons team!

Wist u dat?
 Wij veel zin hebben in de rest van het schooljaar?
 In groep 1/2 b en c studenten van het conservatorium wekelijks
muziekles geven?
 De groepen 4/5 en 5 vioolles krijgen in maart?
 De “Grote Eetshow” een groot succes was?
 We opnieuw workshopmiddagen zullen organiseren?
 De rommelmarkt in november ruim €200,- heeft opgebracht voor het
WNF?
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Wilt u het rapport weer inleveren
bij de leerkracht van uw kind?

OPMERKELIJK

Locatie Jaco en Kijkin
Allereerst wensen we iedereen een Gelukkig Nieuwjaar.

Margedagen:
donderdag 13 en vrijdag 14
februari.

Voorjaarsvakantie:
vanaf zaterdag 15 februari tot
en met zondag 23 februari.

Start van een nieuw jaar!
We wensen iedereen een gezond en sprankelend 2020 toe. De komende tijd
staat ons op school weer van alles te wachten; van uitstapjes tot rapportage.
Via het Borgmannieuws en Mijn School zullen wij u hierover op de hoogte
houden.

Jaco:
Inleveren rapporten.
Mocht u het rapport van uw kind nog thuis hebben, wilt u deze dan z.s.m.
inleveren bij de leerkracht van uw kind?

Margedag:
donderdag 9 april

Paasweekend:
vrijdag 10 april t/m maandag
13 april

Jaco:
Rapportage:
in de weken 9 en 10.
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