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Do 14-05 extra MR 

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 

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

Do 25-06 MR 

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:10/6 

 

 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
13 mei 2020 jaargang 1 

Opnieuw geen berichten vanuit de wijken dit keer. 
We kiezen er als MT voor om ook in dit IKC Borgman Nieuws geen 
berichten te sturen van de locaties omdat er veel wordt gecommuniceerd 
via Mijn School. 

Fijn dat jullie er weer zijn! 
Wat waren de kinderen blij en wat hebben ze er een zin in. Ballonnen bij de 
deuren en hekken, een spandoek met “Welkom terug”, taartjes op de 
eerste (en tweede) dag en ook pijlen op het plein met “hier moet je lopen” 
of “hier moet je staan”. Wat was er veel te vertellen over de afgelopen 
periode en dat is dan ook gedaan in alle groepen. Natuurlijk is het jammer 
dat vriendjes of vriendinnetjes in de andere groep zitten maar wie weet 
mogen we snel weer allemaal naar school. 
Dan de ouders. 
Wat hebben jullie de kinderen goed voorbereid. Bijna allemaal weten ze 
dat afstand houden er bij hoort, dat ze hun handen vaak wassen en dat je 
in je elleboog moet niezen. Wat fijn dat jullie allemaal afscheid nemen bij 
het hek, je op de tijden komt die voor jouw kind gelden en dat je bereid 
bent om je kind te komen ophalen als er wordt gehoest. 
Een mooi voorbeeld van hoe we de zaken samen aanpakken! 
Hoe zorgen we voor alle hygiëne en veiligheid? 
Om dit zorgvuldig te kunnen doen hebben we enkele hygiënemaatregelen 
genomen. Met deze afspraken en maatregelen volgen wij de RIVM 
richtlijnen en het protocol PO dat is opgesteld door de PO Raad.   
1. De schoonmaak is belangrijker dan ooit in deze periode en hier zetten 
onze schoonmakers zich dan ook dagelijks met grote zorgvuldigheid voor 
in. Ze kunnen dit echter niet alleen, dus we pakken dit samen op! Vanaf 11 
mei is er op iedere locatie twee keer per dag schoonmaak. Tijdens lestijd 
wordt het sanitair, de gangen en specifiek de deuren extra schoongemaakt. 
De schoonmakers komen ’s middags niet in de lokalen. Medewerkers (of 
leerlingen) dragen zorg voor het afnemen van de contactvlakken in het 
lokaal. Aan het eind van de dag wordt door de schoonmaker(s) de gehele 
school nogmaals schoongemaakt. Dit keer inclusief de lokalen.  
2 Iedere locatie heeft eigen voorzieningen van sanitaire middelen, dit blijft 
zoals gewend. Voor iedere locatie is er aanvullend een standaarduitrusting 
aanwezig is van de volgende producten: Handpompjes desinfectiegel;  
Desinfectiespray; Papieren doeken;  Handschoenen.  
Heeft u vragen of suggesties? Meld het ons of geef het door aan de 
vertegenwoordiger in de MR. Donderdag vergadert de MR hier o.a. over.  
Traktaties op school? 
Dat mag gewoon hoor. Alleen gaan de kinderen de eerste drie weken de 
klassen niet rond en trakteren alleen hun eigen (halve) klas. 
Margedagen blijven margedagen (data staan hieronder). 
In deze vreemde periode van onderwijs geven is het nodig dat de teams 
met regelmaat evalueren, plannen, nadenken over de wijze van 
rapporteren, leerling besprekingen houden met de IB-er, checken wat de 
kinderen hebben geleerd en nog moeten leren, enz. Met die reden houden 
we de data van de reeds geplande margedagen gewoon aan. Tijdens lestijd 
zorgen wij voor de noodopvang van de kinderen van ouders met vitale 
beroepen en vanaf 14 uur neemt de BSO dat over (dus feitelijk net als op 
een andere schooldag). 
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 en laatste IKC Borgman Nieuws verschijnt  onder voorbehoud 
op woensdag 10 juni 2020. Kopij moet op maandag 8 juni worden gemaild 
aan g.kok@o2g2.nl of aan m.snel@o2g2.nl  
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