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

Za 16-05 afscheid reünie 
van Kijkin en Jaco gaat niet door 

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 

Data IKC BN:13/5 – 10/6 

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
8 april 2020 jaargang 1 

Geen berichten vanuit de wijken dit keer. 
We kiezen er als MT voor om in dit IKC Borgman Nieuws geen berichten te 
sturen over de aparte IKC’s omdat er veel wordt gecommuniceerd via Mijn 
School. 

Coronavirus. 
We leven momenteel in een vreemde wereld door de uitbraak van het 
corona virus COVID-19. Scholen blijven dicht t/m de meivakantie en we 
hopen er allemaal op dat we dan wel weer naar school mogen. ‘Allemaal 
duimen maar’, zou ik zeggen. 
Het team geeft momenteel op een bijzondere manier invulling aan de 
onderwijsplicht door de kinderen zoveel mogelijk thuis te begeleiden. Veel 
kan op afstand. Er zijn veel manieren om het contact met de kinderen te 
onderhouden. We leren steeds meer van en in deze bizarre situatie. 
We hebben veel respect voor de manier waarop jullie als ouders het 
thuisonderwijs oppakken. Het zal misschien niet altijd vlekkeloos verlopen 
maar dat is niet erg. Wij verwachten geen perfectie. Denk in deze periode 
in de eerste plaats aan jullie gezondheid en geniet van je kind(eren). 
Via Mijn School komen alle onderwijszaken e.a. aanbod jullie kant op. Besef 
dat niet altijd alles af moet. Doe gewoon je best om de kinderen bij te laten 
blijven. Dat is voldoende. 
Ik ben er enorm trots op over hoe de teams zich inzetten om zowel de 
noodopvang te bemensen als het thuiswerk te begeleiden. Er wordt veel 
gebeld, geappt, geskypet, gemaild, gechat, enz. Natuurlijk kan het altijd 
beter en anders maar we moeten er voor nu gewoon samen het beste van 
maken. 
Deze week is er een programma voor 3 dagen, volgende week een 
programma voor 4 dagen en dan nog een volledige week van 5 dagen. En 
dan ………… wie weet kunnen we na de meivakantie weer naar school. 
Daarover horen jullie na de persconferentie van dinsdag 21 april. 
Tips & weetjes; 

- Excursies, schoolreisjes en -kampen zijn tot 1 juni afgeblazen 
- Noodopvang voor kinderen van ouders met een vitaal beroep en 

voor de kwetsbare kinderen zal ook in de meivakantie open zijn 
- In de weekenden en vakanties zijn alle leerkrachten offline 
- Houd door de week ook de normale schooltijden aan als het gaat 

om contact met de leerkrachten 
- Het bestuur van O2G heeft alle medewerkers een bloemetje 

gestuurd met een bemoedigend kaartje 
- Beide nieuwbouwprojecten verlopen tot op heden volgens 

planning 
Vakanties in 2020-2021. 
De data voor de vakanties zijn bekend. 
Vrije dagen en vakanties; 
Gronings Ontzet 28 augustus 
Herfstvakantie 10 t/m 18 oktober 
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 
Paas weekend 2 t/m 5 april  
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 
Hemelvaart 13 t/m 16 mei  
Pinksteren 22 t/m 24mei 
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus  
Margedagen voor locaties Oliemuldersweg, Vinken en Warmoes zijn; 
20/5 - 8/6 - 9/6  
Margedagen voor locatie Kijkin/Jaco (vanwege verhuizing 2020) zijn; 
20/5 - 8/6 - 9/6 - 2/7 - 3/7  
Volgende IKC Borgman Nieuws. 
Het volgende IKC Borgman Nieuws verschijnt  onder voorbehoud op 
woensdag 13 mei 2020. Kopij moet op maandag 11 mei worden gemaild 
aan g.kok@o2g2.nl of aan m.snel@o2g2.nl  
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