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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 uur 

Do 13-02 MR 

Do 13-02 margedag (alle 
kinderen vrij) 

Vrij 14-02 margedag (alle 
kinderen vrij) 

Di 17-03 MR 

Woe 18-03 margedag voor IKC 
Oosterpark en IKC Oosterpark 

Di 07-04 Buitenlesdag 

Woe 08-04 Om 14:00 uur start 
van het Paasweekend (voor IKC 
Ebbinge is dit t/m ma 13/4 en voor 
beide andere IKC’s t/m di 14/4 

Vrij 17-04 Nationale 
Koningsspelen 

Do 23-04 MR 

Vrij  24-04 Om 14:00 uur 
begint de meivakantie die duurt t/m 
10/5 

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

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
12 februari 2020 jaargang 1 

Staking, een terugblik naar 30 en 31 januari. 
Beide stakingsdagen waren een succes. Op beide dagen waren ca. 4200 
scholen dicht en waren er op veel plekken manifestaties waarbij veel 
mensen aanwezig waren. Het onderwijs heeft mensen nodig. ‘Kabinet, 
maak daarom werken in het onderwijs weer aantrekkelijk’! Natuurlijk 
begrijpen we dat dat na jarenlange verwaarlozing niet op één dag is 
geregeld. Teams zullen tijdelijke oplossingen moeten zoeken en dat houd 
je alleen maar vol als je weet dat er een perspectief is. In onderwijs en 
politiek bestaat het besef dat het probleem opgelost moet worden maar 
dat perspectief wil het kabinet Rutte III overduidelijk niet bieden. We gaan 
door met actievoeren want al lijkt dit kabinet uitgeregeerd, niets meer te 
willen doen voor onderwijs, die ontkenning van de problemen zullen we ze 
steeds weer inwrijven.  
Reactie van een ouder; “Wij zouden zij aan zij moeten staan en ook het 
werk hebben moeten neerleggen. De kwaliteit van het onderwijs staat 
onder druk door achterblijvende salarissen, kortingen op financiering en 
een torenhoge werkdruk. Het gaat om het opleiden van de jongste 
generaties van ons land. Opdat zij voorbereid worden om hun plek in de 
maatschappij te vinden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid die heel 
bv Nederland maar moet voelen”. 
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs en daarom moet er meer en 
structureel in het onderwijs worden geïnvesteerd.  
Snappet, een nieuw digitaal hulpmiddel voor groep 4 t/m 8 
Sinds december hebben kinderen van groep 4 t/m 8 op IKC Borgman 
Oosterpark, afdeling Siebe Jan Boumaschool, een eigen nieuw tablet (groep 
4-5-6) en chromebook (groep 7-8) voor het maken van de lessen. Sommige 
groepen starten eerst alleen met het vak Spelling, Woordenschat of 
Rekenen om te kijken hoe dit gaat. Later komen daar ook andere 
vakgebieden bij. Op de andere locaties wordt nu ook gestart met deze 
nieuwe devices. De invoering kan en mag per groep en per IKC verschillen. 
Met het oog op de overstap naar de nieuwe IKC’s  en de daarbij horende 
andere manier van leren (meer aansluiten bij de individuele leerbehoeften 
van kinderen) hebben wij de keuze gemaakt voor Snappet. Bij Snappet 
worden de instructies nog steeds klassikaal door de leerkracht gegeven en 
blijven wij werken met dezelfde methodes. De verwerking wordt niet meer 
in werkboekjes gedaan maar via chromebooks/tablets. Aan de hand 
daarvan kan het individuele leerproces van elk kind makkelijker inzichtelijk 
gemaakt worden en kunnen de opgaven zich automatisch aanpassen aan 
wat een kind al kan of waarin het zich nog kan ontwikkelen. Om te 
voorkomen dat de kinderen over een tijdje hele dagen achter hun 
chromebooks/tablets zitten, wordt het rooster iedere dag zo ingedeeld dat 
er genoeg afwisseling is tussen schermtijd en geen schermtijd. Over een 
aantal weken komt er een update over hoe het werken met Snappet ons 
bevalt.  
Broertje/zusjes en verhuizingen. 
Het MT is bezig met de plannen voor 2020-2021. Hiervoor hebben we 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 ! 
Volgende IKC Borgman Nieuws. 
Het volgende IKC Borgman Nieuws verschijnt  op woensdag 11 maart 2020. 
Kopij moet op maandag 9 maart worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl of aan 
m.snel@o2g2.nl  
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   potjes museum in de onderbouw 

 

kunstwerk in de onderbouw 

 

Jelijn in Parijs 

 

De Magneet, groep 8a 

 

 
Rapportagegesprekken 
Vanaf 14 februari zijn de definitief startadvies 
voortgezet onderwijsgesprekken met de 
leerlingen van groep 8; voor 1 maart moeten 
alle leerlingen weten welk niveau ze hebben, 
zodat zij zich in kunnen schrijven op het 
voortgezet onderwijs. Na de 
voorjaarsvakantie zijn alle 
rapportagegesprekken voor de andere 
groepen.  
Denkt u er aan de rapporten mee te geven? 

 

Locatie Warmoes 

 
Vanuit de ouderraad, wist u dat: 

 De versierclub een prachtige robot gemaakt heeft voor het thema 
kunst & wetenschap? Deze is te bewonderen bij de kleuters. 
Knutselaars: BEDANKT! 

 Het “smoelenboek” van de OR weer up-to-date is en op verschillende 
plekken op school hangt. En ja; we hebben nog een plek voor jou 
gereserveerd, dus kom ons versterken! 

 Er vanuit school flink geschaatst is de afgelopen periode, mede 
mogelijk gemaakt door jullie ouderbijdrage. Namens de kinderen: 
bedankt! 

 
Vanuit de groepen 1/2 
De groepen 1/2 zijn bezig met het project Kunst en Wetenschap. In het kader 
hiervan hebben we naar de voorstelling van De Potjesman gekeken en 
verzamelen we in de klas potjes met mooie dingetjes erin. Ook bekijken we 
kunstwerken van beroemde schilders en maken we natuurlijk onze eigen 
kunstwerken. Ouders komen proefjes in de klas doen, we maken een 
schaduwtheater en groep 8 heeft samen met de kleuters stopmotion filmpjes 
gemaakt. Twee weken na de voorjaarsvakantie wordt het project met een 
voorstelling afgesloten 
 
Muzieklessen 
In het kader van onze leerlijnen muziek in de klas starten de vioollessen voor de 
oudste kleuters van 1 maart tot en met 5 april. De lessen worden gegeven door 
Renske de Vries. 
 
Even voorstellen… 
Hallo! 
Mijn naam is Jelijn Heymans en ik ben 19 jaar oud. 
Sinds deze week ben ik nieuw bij de Borgmanschool. 
Op maandag t/m woensdag en vrijdag kan je mij vinden bij de schakelklas. 
Ik kijk erg uit naar mijn tijd bij de Borgmanschool! 
 
Vanuit de bovenbouw 
Groep 8a is donderdag 6 februari naar de Magneet geweest. Na een half uur 
fietsen hebben ze daar allerlei proefjes gedaan die te maken hebben met 
energie. De kinderen hebben het goed gedaan en als klas heel veel punten 
verzameld. Het was een interessante en leuke middag! Ook zijn de eerste 
voorbereidingen getroffen voor de eindshow. Er is een musical uitgekozen en 
binnenkort zijn de audities voor de rollenverdeling. 
 
Extra sporten 
Op de woensdagmiddag is er van 14.20-15.05 ( 45 minuten ) onder begeleiding 
van Jeroen Scholma (gymmeester) de mogelijkheid om te sporten: 
26 februari Turnen (Groep 3/4/5) 
 4 maart Badminton (Groep 6/7/8) 
 11 maart (Kasteel)voetbal (Groep 3/4/5) 
 25 maart  Tafeltennis (Groep 6/7/8) 
 Er zijn er al een paar middagen geweest en het is groot succes! 
 
Margedagen 
Donderdag 13 en vrijdag 14 februari zijn margedagen. Tijdens deze dagen 
analyseren en evalueren de leraren toetsgegevens en groesplannen. Ook 
worden de nieuwe groepsplannen opgesteld. 
  
Voorjaarsvakantie 
In de week van 17 februari hebben alle leerlingen en leerkrachten een week 
voorjaarsvakantie. 
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Belangrijke data: 

 

 13 en 14 feb margedag 

 15 t/m 23 voorjaarsvakantie 

 24 feb t/m 6 maart 

rapportgesprekken 

 18 maart margedag 

 9 april margedag 

 

 

 
 

 

 
 

 
Wilt u het rapport weer inleveren bij de 

leerkracht van uw kind?  

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Vinken 

Snappet 
Na de voorjaarsvakantie starten de groepen 4 t/m 8 met Snappet. Snappet is een 
adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets. Leerlingen maken 
opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met opgaven in werkboeken, 
hierdoor blijven de werkvormen vergelijkbaar. De kinderen ontvangen directe 
feedback na het maken van opgave en weten dus snel of ze de opgave goed of fout 
hebben gemaakt. Daarnaast worden er adaptieve opgaven aangeboden. Het 
programma past de complexiteit van de opgaven aan het niveau en de leerbehoeften 
van de leerlingen. Tot slot heeft de leerkracht tijdens de les direct zicht op de 
voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep. De leerkrachten die gaan 
starten zijn erg benieuwd hoe dit hen en de leerlingen zal bevallen.  
 
Bezoek aan het Groninger museum( geschreven door Vera Doekes uit groep 7)  
We kwamen aan en we liepen naar binnen en mochten plaats nemen op een grote 
zachte bank. We kregen uitleg over wat wel en niet mocht, en we werden verdeeld 
over twee groepen. De ene groep ging knutselen en de anderen kregen een 
rondleiding bij een tentoonstelling van: Mondo Mendini. We kwamen bij een orange 
stoel van Mondo Mendini.  We mochten als we wouden (en dat wouden we wel) een 
tekening van die stoel maken. We liepen door een zaal van die stoeltjes in het klein en 
kregen er ook uitleg bij. Daarna liepen we een kamer binnen, en in die kamer waren 
een paar vormen op elkaar gezet. Het leuke daarvan was dat we er een of twee 
mochten uitzoeken om daar vervolgens een levend iemand van te maken. We kregen 
een kurkentrekker te zien genaamd Anna. En allemaal versierde dingen van Mendini. 
Daarna gingen we naar een kamer met daarin een soort van plaat met daar allemaal 
figuurtjes op. Zelf mochten wij er drie van uitkiezen en tekenen in ons schriftje. 
Vervolgens mochten we zelf gemaakte figuren maken. En van die plaat mochten we 
een kast tekenen. Bij de volgende kamer waren potten, we kregen uitleg bij het en 
mochten we in ons boekje tekenen en ze daar versieren. Bij een volgende zaal waren 
we vrij om te  kijken wat we wilden. We  wisselden qua groep en we gingen eten en 
als we klaar waren dan mochten we van gekleurd papier willekeurige vormpjes 
uitknippen. Vervolgens mochten we die puzzelen tot een gebouw en dat mochten we 
dan opplakken met pritstift. We bekeken de knutselresultaten van de anderen. Later 
toen we in de klas aankwamen, zaten en naar de juf keken, bespraken we alles na.  
Het was een leuke dag!           

 

       

Politiekids 
Politiekids is een project waarbij kinderen van 6 tot en met 10 jaar met hun ouders 
betrokken worden bij het politiewerk. Deze kinderen helpen de politie regelmatig met 
speciale acties en worden vooraf – net als echte politiemensen – beëdigd door een 
politiechef. De kinderen dragen tijdens de acties een opvallend tenue met de opdruk 
‘Politiekid’ en een speciale Politiekids-batch. Ook kinderen van onze locatie zijn 
onderdeel van dit speciale team, zoals Mpumi, Kyano en Ingmar. Wij zijn erg trots op 
onze eigen politiekids!  
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OPMERKELIJK 

Margedagen:  

donderdag 13 en vrijdag 14 

februari. 

 

Voorjaarsvakantie:  

vanaf zaterdag 15 februari  tot 

en met zondag 23 februari. 

 

 

Rapportage:  

in de weken 9 en 10. 

 

Margedag:  

donderdag 9 april 

 

Paasweekend: 

vrijdag 10 april t/m maandag 

13 april 

 

 

 

 

 

Locatie 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? B.v.d. 

Rapportage. 
In de weken 9 en 10 ( 24 februari t/m 6 maart) vinden de rapportgesprekken 
plaats. Een uitnodiging om u in te schrijven voor het gesprek vindt u via Mijn 
School.  
 
Viering hoogste punt. 
Afgelopen vrijdagmiddag, 7 februari,  hebben de leerlingen van de groepen  
3 t/m 8 en de collega’s stil gestaan bij de bouw van ons IKC in het algemeen 
en bij het bereiken van het hoogste punt in het bijzonder. De tekeningen die 
enkele maanden geleden zijn gemaakt, zijn verwerkt in grote doeken en 
komen aan de hekken te hangen die de buitenkant van het bouwterrein 
zullen versieren. Vrijdagmiddag hebben we deze op het plein van de 
Jacobijnerstraat onthuld. Daarna zijn we gezamenlijk, in een lange rij 
voorzien van gele bouwhelmen op ons hoofd, langs de nieuwbouw gelopen. 
Er is daar een foto genomen van deze vrolijke groep. Terug op school werden 
de kinderen getrakteerd op een lekkere, gezonde smoothie. 
 
 

                           
 

Even voorstellen. 

Mijn naam is Ella Groenewoud en ik ben 19 jaar oud. Ik zit in het 2e jaar van 

de opleiding Academische Pabo en zal het komend half jaar stage lopen in 

groep 3. Ik kom uit Hengelo en woon sinds twee jaar op kamers in 

Groningen. Naast mijn studie ben ik vaak te vinden op de ijsbaan waar ik 3x 

in de week train bij studentenvereniging Tjas. Ook geef ik één keer in de 

week training en heb ik een bijbaantje bij de schaatswinkel. In de zomer vind 

ik het leuk om veel te fietsen en mooie tochten te maken. Groetjes, Ella                                          
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OPMERKELIJK: 

MARGEDAGEN:  

13 EN 14 FEBRUARI 

KROKUSVAKANTIE: 

17 T/M 23 FEBRUARI 

 

 

 

Locatie Kijkin 

Rapportage: 

Denken jullie aan het inleveren van de rapporten? 

 

Het Forum : 

Dinsdag 17 maart gaan alle kinderen naar de bioscoop in het Forum! 

We gaan kijken naar allemaal korte filmpjes. 

We lopen met z’n allen daarheen en na afloop moeten dan opgehaald 

worden op de Jacobijnerstraat om 14.00 uur. 

Er komt hierover nog een berichtje op mijn school. 

 

 

 

 

 

 


