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Di 17-03 MR 

Woe 18-03 margedag voor IKC 
Oosterpark en IKC Oosterpark 

Di 07-04 Buitenlesdag 

Woe 08-04 Om 14 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 uur begint 
de meivakantie die duurt t/m 10/5 

Za 16-05 afscheid reünie 
van Kijkin en Jaco 

Woe 20-05 margedag voor 
alle locaties 

Do 21-05  start Hemelvaart 
weekend t/m zondag 24-05 

Vrijdag 29 mei start om 14 uur het 
Pinksterweekend. We verwachten de 
kinderen weer op dinsdag 2 juni 

Di 02-06 MR 

Maandag en dinsdag 8 en 9 juni zijn 
margedagen voor alle kinderen 

Di 09-06 start avond 
vierdaagse IKC Borgman 

Vrij  19-06 schoolfeest Siebe 
Jan Bouma 

Woe 24-06 wisselochtend 
(groep 8 kinderen zijn vrij) 

Do 25-06 MR 

Vrij  26-06  schoolfeesten 
Vinkenstraat en Warmoesstraat 

Woensdag 1 juli start voor Kijkin en 
Jaco de zomervakantie. Voor de 
andere locaties is dat op vrijdag 3 juli 
om 14 uur 

 

Volgende IKC Borgman Nieuws. 
Het volgende IKC Borgman Nieuws 
verschijnt  op woensdag 8 april 2020. 
Kopij moet op maandag 6 april 
worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl 
of aan m.snel@o2g2.nl  
Data IKC BN: 8/4 – 13/5 – 10/6 

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
11 maart 2020 jaargang 1 

Coronavirus. 
De ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus in de hele wereld en 
dus ook bij ons volgen elkaar snel op. We volgen de richtlijnen van RIVM en 
GGD en houden jullie op de hoogte via Mijn School. Je kunt ook op de site 
van O2G de laatste ontwikkelingen volgen en hier is ook meer te lezen over 
onze aanpak. 
Er is een coronateam van O2G dat 3x p/w bij elkaar komt. Vrijdag 6 maart 
is besloten tot een nieuw beleid op het gebied van ‘handen schudden’ (nu 
ook overgenomen door het kabinet). Vanaf maandag 9 maart wordt dit 
niet meer gedaan. Daarnaast is besloten dat deze week de uitstapjes in de 
drie Noordelijke provincies gewoon door kunnen gaan. Voor de weken 
daarna wordt dit telkens per week bekeken.  
Verschillende margedagen binnen onze IKC’s. 
Volgende week woensdag (18 maart) hebben alleen IKC Borgman 
Oosterpark en IKC Borgman Oosterpoort een margedag (dat is ook zo op 
dinsdag 14 april). Voor IKC Borgman Ebbinge zijn 18 maart en 14 april 
gewone les dagen. Zij hebben op donderdag en vrijdag 2 en 3 juli twee 
margedagen i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe gebouw. Die twee dagen 
zijn dan weer voor beide andere IKC’s gewone les dagen. Zie ook de 
opsomming onderaan. 
Snappet, een digitaal hulpmiddel voor groep 4 t/m 8 
Er is in de groepen een goede start gemaakt met het gebruik van het 
digitale hulpmiddel Snappet. Kinderen werken enthousiast, nauwkeurig, 
met meer concentratie en een betere focus op hun device en krijgen direct 
via het device feedback op hetgeen ze hebben gemaakt. Voor de 
leerkrachten betekent het een betere en snellere mogelijkheid voor 
controle en ze zien op hun dashboard hoe het met de kinderen in hun 
groep gaat. Per locatie zijn (of worden) twee leerkrachten een Snappet 
specialist. Zij hebben wekelijks online contact over vragen die we tegen 
komen en geven de antwoorden uiteraard weer door aan hun collega’s. 
We zijn nog meer net gestart maar wel met veel enthousiasme. 
Nieuwbouw IKC Borgman Ebbinge. 
Het appartementencomplex naast ons gebouw is klaar en opgeleverd. Dat 
betekent dat de SKSG aan het werk is met het casco opgeleverde deel dat 
zij gaan huren.  
Voor ons IKC Borgman Ebbinge geldt dat de oplevering definitief voor de 
zomervakantie zal zijn. De verhuisplannen worden steeds concreter en de 
bouw loopt volgens schema. Op maandag 23 maart is er een ouderavond 
waarop iedereen verder wordt geïnformeerd. 
Nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark. 
De planning van de nieuwbouw IKC Borgman Oosterpark is dat we eind mei 
gaan starten. Dit gebeurt samen met het appartementencomplex van 
Nijestee dat naast ons gebouw komt. Op woensdag 15 april wordt er een 
ouderavond georganiseerd waarop zowel inhoudelijke als bouwtechnische 
worden toegelicht. 
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 ! 
Margedagen voor locaties Oliemuldersweg, Vinken en Warmoes zijn; 
18/3 - 9/4 - 14/4 - 20/5 - 8/6 - 9/6  
Margedagen voor locatie Kijkin/Jaco (vanwege verhuizing 2020) zijn; 
9/4 - 20/5 - 8/6 - 9/6 - 2/7 - 3/7  
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Margedagen 
 
Donderdag, 9 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gitaar- en vioollessen 
In de kleutergroepen zijn alle oudste 
kinderen gestart met de vioollessen 
onder leiding van Renske de Vries. In 
de groepen 5 zijn de kinderen gestart 
met vioollessen of gitaarlessen. Deze 
lessen worden verzorgd door de 
vakdocenten muziek van BIJVRIJDAG. 
Alle kinderen zijn erg enthousiast.  

 

 

 

Locatie Warmoes 

Kunst en wetenschap 
Volgende week hebben we een voorstelling van groep 1/2A, om het thema 
kunst en wetenschap in de groepen 1-4 en de peutergroep af te sluiten.  
 
Natuur en duurzaamheid 
De komende tijd zal in de groepen 1-4 en de peutergroep het thema Natuur 
en duurzaamheid starten. De groepen 7 en 8 zijn hier al mee gestart.  
 
Wonderlijke uitvindingen 
De groepen 5 en 6 werken volop aan een ander boeiend thema namelijk; 
wonderlijke uitvindingen. Komt gerust een kijkje nemen in de groep. 
 
Lente 
De OR heeft, passend bij dit thema, weer gezorgd voor een diversiteit aan 
voorjaarsbolletjes voor in alle groepen en overige ruimtes. De lente komt zo 
al in de school. Ook heeft de OR vrijdag 6 maart de school versierd in het 
thema Lente en natuur. Onze dank hiervoor!! 

 
 
Gevonden voorwerpen 
Graag aandacht voor alle gevonden kledingstukken en overige zaken die 
gevonden zijn in het gymlokaal of op het plein etc. We willen graag dat alle 
ouders en kinderen in deze bak kijken. De inhoud van de bak wordt vrijdag 
20 maart naar GoudGoed Kringloop gebracht. 
 
Schoolvoetbal en nieuwe tenues      

 
Het schoolvoetbal toernooi komt er weer aan. We hebben aan de ouderraad 
gevraagd of we nieuwe voetbal tenues mogen aanschaffen voor de 
bovenbouw. De OR heeft, vanuit de ouderbijdrage, dit voor ons gesponsord. 
Heel erg fijn. 
 
Naschoolse activiteiten 
De nieuwe naschoolse activiteiten poster is weer uit voor de komende twee 
maanden. In samenwerking met de speeltuinvereniging, het Poortershoes, 
de SKSG, het wij team en ons IKC hebben we weer een prachtig divers 
aanbod voor alle kinderen van 2-13 jaar in de wijk georganiseerd. Alle 
kinderen hebben vrijdag een flyer hierover mee naar huis gekregen. We zijn 
trots op het resultaat en deze samenwerking!! 
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fietsen naar school 

Er komen steeds meer kinderen op de 

fiets naar school. Dit juichen wij van 

harte toe! Het probleem is alleen dat 

er zeer weinig plek op het plein is om 

de fietsen te stallen. Daarom heeft de 

school een aantal jaren terug de regel 

ingesteld dat alleen kinderen van 

buiten de Oosterpoortwijk (De Linie/ 

De Meeuwen/ over het spoor..) op de 

fiets mogen komen en wel vanaf 

groep 3. De groepen 3 en 4 kunnen 

hun fiets stallen in de rekken bij het 

kleuterplein, de groepen 5 t/m 8 

stallen hun fiets achter de school. 

We merken dat ook steeds meer 

kleuters op de fiets komen.  

Helaas is er geen ruimte genoeg om al 

deze fietsen te stallen. Veel fietsen 

worden buiten de rekken tegen de 

muur, de schuur en voor het hek naar 

het kleuterplein gezet.  

Naast het feit dat het kleuterplein 

hierdoor slecht bereikbaar is levert dit 

regelmatig onveilige situaties op. Hoe 

jammer ook, de kleuters mogen nog 

niet op de fiets naar school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Warmoes vervolg 

De peuters van Maatjes ( SKSG)  zijn in december 2019  verhuisd naar de 

kleuterhal van ons IKC. Waar voorheen peuters mee gingen gymnastieken en 

er regelmatig overleg was i.v.m. de overgang peuters/ kleuters, is er nu 

dagelijks contact en doen peuters aan diverse activiteiten mee. 

Collega’s van de peuteropvang en leerkrachten van de groepen 1 en 2 

stemmen thema’s op elkaar af en hebben regelmatig overleg als 

gezamenlijke onderbouw unit (peuters en groep 1 t/ m 4). 

Peuters spelen mee in de kleuterhal en komen regelmatig wennen in de 

groep waar ze naar toe gaan  als ze vier jaar worden. 

Door de verhuizing is het overleg intensiever en hebben de peuters te maken 

met een vloeiende overgang naar de kleutergroep. Ze zijn nu echt een 

volwaardig onderdeel van onze IKC. 

 

De wist-u-datjes vanuit de OR: 

• Herman Lübbers na 10 jaar inzet voor de Ouderraad met 

“pensioen” is gegaan. Namens allen bedankt Herman, we gaan je missen! En 

waar voor de een het avontuur eindigt, begint die van de ander wellicht… 

Kom jij ons versterken?!? 

• De school weer mooi versierd is voor de lente! Dank aan iedereen 

die mee geholpen heeft. Ook dank aan Bloemenhal Akkerman voor de royale 

korting op de bolletjes! 

• De luizen ons kopzorgen blijven geven. Dit ongedierte blijkt 

hardnekkig te bestrijden dus we vragen alle ouders om hun kinderen goed te 

blijven controleren en kammen! 
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Belangrijke data: 

 

 18 maart margedag! Alle 

kinderen zijn vrij.  

 10 april goede vrijdag 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie Vinken 

Het houten huis 
Groep 5 is afgelopen maandag naar een voorstelling van het Houten huis geweest. 
Deze voorstellingen zijn altijd erg leuk! 
 
Ruimtevlucht 
Een ruimteschip vertrekt naar een beter leven. Mensen en andere dieren dringen om 
binnen te komen, maar de selectie is streng. Alleen het beste van het beste mag aan 
boord. Het helderziende meisje en de geleerde giraf hebben tickets weten te 
bemachtigen. Voor de sterkste gedachte en de puurste liefde zijn ereplaatsen 
gereserveerd. Als het schip opstijgt kijken zij naar de verwoeste aarde. Er is geen tijd 
om lang te treuren, want zij zijn de elite, het beloofde volk dat de beschaving moet 
redden. Maar aan boord blijkt een verstekeling. 
 
Stichting Move 
Op 28 februari heeft groep 7 een opruimactie georganiseerd in de Oosterparkwijk. 
Onder begeleiding van ouders zijn de kinderen in kleine groepjes aan de slag gegaan. 
Ze hebben veel rommel kunnen opruimen. Goed gedaan!  
 
MOVE: VERANDER JE WERELD! 
 
Schoolfruit 
We kunnen nog even gebruik maken van he schoolfruit aanbod. Wilt u erom denken 
dat het schoolfruit op dinsdag pas geleverd wordt. Het wordt dan ook pas vanaf 
woensdag aangeboden.  
 
Nieuwe ronde workshops 
In april starten wij weer met een nieuwe ronde workshops. Op dit moment wordt er 
druk geïnventariseerd en is er al een aantal workshops ingepland. Mocht u ook iets 
kunnen of willen betekenen, dan mag u zich aanmelden bij Esther Dirks: 
e.dirks@o2g2.nl.  

 
Wist u dat? 

 Groep 5 gaat starten met vioolles?  

 We in de groepen 4 en 5 steeds beter zijn in het werken binnen de unit?  

 Groep 8 aan de laatste paar maanden bezig is en dat vol zit met leuke 

activiteiten, zoals het kamp, schoolvoetbal en het voorbereiden van de 

eindshow? 
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OPMERKELIJK 

 

Lentekriebels:                    
vrijdag 3 april 

      

Paasontbijt:  

woensdag 8 april 

 

Margedag:  

donderdag 9 april 

Paasweekend: 

vrijdag 10 april t/m maandag 

13 april 

 

Mei vakantie: 

Vrijdag 24 april start om 14:00 

uur de meivakantie. Op 

maandag 11 mei verwachten 

we de kinderen weer om 8:30 

uur op school 

 

 

 

 

 

Locatie Jaco 

Lentekriebels. 
De actie “lentekriebels” zal plaatsvinden op vrijdag 3 april.  

          

 

Enkele data om ( indien nodig) alvast te noteren…            

 18 maart: groep 3 gaat naar de voorstelling Hutspotprins 

 23 maart: minicollege in Forum voor groep 6, 7 en 8 

   3 april: actie Lentekriebels 

 16 mei: moment om afscheid te nemen van Jaco en KijkIn 

   9 tot 12 juni: Avond4daagse 
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OPMERKELIJK: 

MARGEDAGEN:  

9 EN 10 APRIL 

EN 13 APRIL IS HET TWEEDE 
PAASDAG.  

 

 

 

 

Locatie Kijkin 

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 de kinderen  

opgehaald worden op de Jacobijnerstraat om 14.00 uur. 

Er komt hierover nog een berichtje op mijn school. 

 

 

Lentekriebels 3 april: 

Samen met de kinderen maken wij de omgeving en het plein weer lekker 

schoon. 

Paasontbijt 8 april: 

Woensdag 8 april hebben de kinderen een paasontbijt op school. 

De kinderen mogen in pyjama of in verkleedkleren naar school.  

Ze mogen een hardgekookt eitje meenemen. Dat is alles! De rest van het 

ontbijt wordt verzorgd door de Ouderraad. 

Wel gewoon fruit en lunch meenemen. 

 

 

 

 

 

 


