
 

 

 

 
 

 1 
Ma 21-09 marge Ebbinge 

Di 22-09 marge Ebbinge 

Ma 28-09 marge Oosterpark 

en Oosterpoort 

Woe 30-09 start 

Kinderboekenweek 

Do 08-10 MR 

Vrij  09-10 om 14 uur start de 

herfstvakantie die t/m zondag 18 

oktober duurt  

Ma 19-10 marge Ebbinge 

Zo 25-10 begin wintertijd 

Di 03-11 MR 

Woe 11-11 marge alle IKC’s 

Do 03-12 MR 

Vrij 04-12 Sinterklaas 

In de week van 14-12 worden de 

Kerstvieringen ingepland. Hoe en wat 

volgt later 

Vrij 18-12 om 12 uur start de 

Kerstvakantie die duurt t/m zondag 3 

januari 2021 

 

 

 

IKC Borgman Nieuws                                                     
9 september 2020 jaargang 2 

IKC Borgman Nieuws voor alle IKC’s 
Ook in dit nieuwe jaar komt het IKC Borgman Nieuws op de 2e woensdag in 
maand uit voor alle drie onze IKC’s.  
Er zijn aan het begin van dit jaar al veel berichten via Mijn School verstuurd 
en het is dan ook raadzaam dit goed te volgen. Er zijn veel zaken waarover 
we u graag informeren. 
Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De GMR is op zoek naar een nieuw lid (liefst een ouder) vanuit de drie IKC’s 
Borgman (Ebbinge, Oosterpark en Oosterpoort). De GMR is de 
overkoepelende MR van alle PO-scholen van Openbaar Onderwijs 
Groningen, waar de medezeggenschap op centraal niveau wordt geregeld. 
In de GMR PO hebben ouders en personeelsleden zitting. Zij worden door 
de MR’en van de desbetreffende scholen afgevaardigd.  
De leden van de GMR praten mee met het College van Bestuur over 
belangrijke zaken die voor alle PO scholen spelen. Een aantal zaken moet 
formeel door het College van Bestuur aan de GMR voorgelegd worden. 
Welke onderwerpen dit zijn is terug te lezen in de Wet medezeggenschap 
scholen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR een advies- of 
instemmingsrecht.  
Heb je interesse, neem dan contact op met Tina Lolkema, voorzitter MR via 
tinalolkema@yahoo.com  
RIVM richtlijnen en Covid-19 leiden tot informatieavonden nieuwe stijl. 
Via Mijn School zijn de berichten al bij u terecht gekomen. 
Noodgedwongen kiezen we voor een digitale manier om u te informeren 
over de gang van zaken binnen de groep en locatie. De locatieleiders 
hebben hierover gesprekken met de MR en OR o.a. over welke behoefte er 
is en welke suggesties er zijn om iedereen aangehaakt te houden. Hebt u 
zelf suggesties, laat het ons dan weten. 
Zo zijn we ook bezig met een plan over hoe het moet met het lesgeven als 
er door testen en ziekte kinderen en medewerkers (meer dan anders) thuis 
moeten blijven. Ook hierover komt veel informatie via Mijn School. 
Nieuwbouw en verbouw. 
IKC Borgman Ebbinge is op 17 augustus van start gegaan. Steeds meer 
zaken zijn nu ook echt klaar en op maandag 5 oktober hebben we een 
feestelijke opening met inachtneming van de RIVM richtlijnen. 
IKC Borgman Oosterpark krijgt ook steeds meer vorm. Het fundament en 
de begane grond met allerlei stalen constructies geef een goed beeld van 
hoe dit IKC ‘groeit’. 
IKC Borgman Oosterpoort zal in 2021 een ‘facelift’ krijgen. Plannen 
hiervoor worden binnenkort besproken zodat ook dit IKC er weer goed en 
mooi uit gaat zien. 

Margedagen in 2020-2021 (let op; verschilt per IKC!) 
Margedagen van IKC Borgman Ebbinge zijn: 
Maandag 21/9 – dinsdag 22/9 - maandag 19/10 - woensdag 11/11 – vrijdag 
19/2 – donderdag 1 april – dinsdag 6 april – maandag 14 juni 
Margedagen voor IKC Borgman Oosterpark zijn: 
Maandag 28/9 – woensdag 11/11 – donderdag 18/2 – vrijdag 19/2 – 
donderdag 1 april – dinsdag 25 mei – maandag 14 juni – vrijdag 9 juli  
Margedagen voor IKC Borgman Oosterpoort zijn: 
Maandag 28/9 – woensdag 11/11 – donderdag 18/2 – vrijdag 19/2 – 
donderdag 1 april – dinsdag 6 april – dinsdag 25 mei – maandag 14 juni 
 

IKC Borgman Nieuws. 
Het IKC Borgman Nieuws verschijnt  elke 2e woensdag van de maand. Het 
volgende IKC BN verschijnt op 21 oktober (vanwege de herfstvakantie). 
Kopij mag op maandag 19 oktober worden gemaild aan g.kok@o2g2.nl of 
aan m.snel@o2g2.nl  
 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2015-08-01
mailto:tinalolkema@yahoo.com
mailto:g.kok@o2g2.nl
mailto:m.snel@o2g2.nl


 

 

 
 
 
 

 

 

En toen… 

 

Snappet 

 

Denk aan de luizen! 

 

Locatie Warmoes 

Start van het nieuwe schooljaar. 

We zijn weer begonnen! De meesters en juffen hebben er zin in en de 

kinderen hebben hun tafels en stoelen weer gevonden. Het OR-ijsje heeft 

gesmaakt en we gaan er een goed jaar van maken met z’n allen! Wij 

verwelkomen de nieuwe collega’s Masja en Nick. 

Nieuw logo 

De Borgmanschool heeft een nieuw logo! Later dit jaar zal de officiële 

bekendmaking zijn, maar via deze weg de primeur. 

Ouderparticipatie  

We willen graag dat alle ouders zich welkom en betrokken voelen bij ons 

onderwijs en bij alle activiteiten bij ons op school. Daarnaast hebben we 

ouders ook nodig bij onder andere: een presentatie geven in de groep over 

beroep of persoonlijk talent; helpen bij het voorbereiden van  thema's 

en  projecten; helpen versieren van de school bij deze thema's en projecten; 

meehelpen bij uitstapjes; weer luizen controleren. Ook kunnen ouders zich  

opgeven voor de ouderraad of als  klassenouder. Aanmelden kan bij de 

groepsleerkracht. 

Leergemeenschap cultuur.  

Als school doen we mee met de Leergemeenschap Cultuur. We werken 

samen met Stichting Profound Play (Jasmin Hasler) en het Centrum 

Beeldende Kunst (CBK). Met als doel elkaar te inspireren en zo beter 

kunstonderwijs te geven. Vorig jaar bij het thema Kunst en Wetenschap 

werkten we voor het eerst samen. Zo kreeg de onderbouw de voorstelling 

Potjesman en waren er “Verwondersessies” (workshops) van Jasmin en Els 

Brouwer (CBK). Door Corona is er minder gerealiseerd dan we van plan 

waren. Maar de draad wordt weer opgepakt. Bij het nieuwe thema ‘En toen…’ 

(de Kinderboekenweek) zijn Jasmin en het CBK ook betrokken. Twee keer in 

de week worden er creatieve middagen in de units gerealiseerd. Ieder kind 

kan een workshop kiezen en werkt 4 weken procesgericht, de zintuigen 

worden geprikkeld en de kunstenaarsmindset in de klas wordt op de proef 

gesteld. Daarnaast willen we bezoeken brengen aan het CBK en kunstwerken 

uit de collectie van het CBK in school ophangen om te inspireren/ te leren 

Informatieavond  
De informatieavond zal vanwege de coronamaatregelen niet hetzelfde gaan 
als dat u van ons gewend bent. Per klas wordt er een informatieblad naar u 
gestuurd en zal er een moment zijn voor vraag en antwoord. Houdt u 
mijnschool de komende tijd weer goed in de gaten! 
 
Snappet 
In alle groepen wordt nu gewerkt met Snappet. Dit is een digitaal middel om 
de lessen meer adaptief aan te bieden. Er wordt in verschillende groepen aan 
verschillende domeinen gewerkt op de laptop. Voor vragen kunt u terecht bij 
de groepsleerkracht. 
 
 
. 



 

Locatie Warmoes vervolg. 

 
 
STERKWERK 
Om de kinderen meer verantwoordelijkheidsgevoel te geven wordt net als vorig jaar in veel klassen gewerkt met 
‘Sterkwerk’. Eenmaal per week houden de kinderen zelf een groepsvergadering en de kinderen hebben een aantal taken 
toegewezen gekregen. Voor meer informatie zie www.sterkwerkinfo.nl .  
 
En toen… 
En toen is het thema van de Kinderboekenweek die officieel 30 september start. Als school starten we eerder met dit 
thema. Tijdens dit thema gaan we terug in de tijd. De onderbouwunit start 14 september met themamiddagen op de 
maandag en donderdag. Er worden verschillende workshops aangeboden, de onderwerpen van de workshops zijn; van 
rotstekening tot QR-code, ridders, dinosaurussen, sprookjes, fossielen en ga zo maar door. Ook zal er extra aandacht zijn 
voor boeken, boekpromotie, lezen en voorlezen!  
 
Kinderen in een scheiding (link naar flyer) 
Het WIJ-team zuid biedt kinderen van ouders die in echtscheiding zijn een ontmoetingsmoment (KIES) met andere kinderen 
om tijdens het knutselen en spelactiviteiten te praten over onderwerpen die hen bezig houden omtrent de scheiding. Link 
naar de flyer: flyer in de bijlage 
 
Margedag 
De eerste margedag van dit schooljaar is maandag 28 september. Dan worden onder andere de groepsplannen voor de 
eerste periode geschreven. 
 
Bericht uit de Ouderraad: 
- we staan te springen om versterking bij de ouderraad, dus neem contact op bij interesse (meer info volgt ook tijdens de 
informatieavonden) 
- er met de ouderbijdrage bijdrage een nieuw zeil voor over de zandbak is besteld. 
- er met de ouderbijdrage een bijdrage geleverd is aan het nieuwe kunstgras 
 
Ouders in de school. 
Ouders mogen weer in de school komen voor een afspraak. 
Voorafgaand van de afspraak wordt u verzocht de triage vragen bij langs te gaan. 
Dus ouders mogen weer voor afspraken met de leerkrachten in de school komen. 
 
MijnSchool 
Houdt u MijnSchool.nl in de gaten voor alle belangrijke mededelingen/vragen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sterkwerkinfo.nl/


Locatie IKC Borgman Ebbinge 

 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

 Update RIVM maatregelen ivm Corona 

 Buitenterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Officiële opening en andere belangrijke momenten 

 Website en instagram 

RIVM maatregelen i.v.m. Corona 
We gaan nu steeds vaker krijgen dat er kinderen en collega's thuis moeten blijven i.v.m. verkoudheid, keelpijn, 
terwijl ze niet ziek zijn. We willen en moeten consequent zijn in het hanteren van de RIVM regels en deze 
kinderen en collega's dus naar huis laten gaan/op laten halen. Zie "beslisboom" in de bijlage die we hanteren. 
  
Uiteraard is dit een vreemde situatie, ook voor kinderen en ouders, dat de kinderen niet ziek zijn en wel thuis 
moet blijven. De kinderen missen zo onderwijs (soms een week als er gewacht wordt op een test en uitslag), 
terwijl ze goed in staat zijn om aan schoolwerk te werken. 
In het MT en i.o.m. de OR/MR hebben we de ontstane situatie en oplossingen besproken. 
  
Kinderen die thuis moeten blijven en NIET ziek zijn: 

Is een kind kort thuis: Dan zorgt de leerkracht voor een dagtaak/tweedaagse taak. Kan gemaild of 
geappt  worden, afhankelijk van groep en mogelijkheden ouders/leerkracht op dat moment. 
Wanneer een kind langdurig thuis is, kan er gekeken worden naar mogelijkheden voor inloggen via Teams of 
een livestream (moet nog uitgezocht worden), etc. 
Leerkracht kan niet en de klas draaien en thuisonderwijs tegelijk geven. Leerkracht bekijkt wat haalbaar is om via 
de snappetchat ( gr. 4 t/m 8) vragen te beantwoorden.  
Verschillen mogen/zullen er zijn. We worden soms ook beperkt door externe factoren. We hopen op jullie begrip 
hiervoor.  
Leerkrachten die thuis moeten blijven en NIET ziek zijn:  

 
Stap 1     inval proberen te regelen 
Stap 2     intern op te lossen? Eigen inschatting per locatie aangezien we de individuele ondersteuning voor 
leerlingen ook zo veel mogelijk door willen en moeten laten gaan.   
Stap 3     Klas naar huis en dus thuisonderwijs 
 
Het kan zijn dat er een groep steeds de dupe is, dan wordt er op maat geschoven met een  andere groep die dan 
thuis blijft. Het blijft maatwerk en we proberen het voor alle kinderen en groepen zo goed mogelijk te regelen.  
 
Alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 bespreken nu al vooraf in de klas wat er van de kinderen verwacht wordt, als 
de leerkracht toch ook een keer thuis komt te zitten met verkoudheidsklachten/keel, zonder ziek te zijn.   
Groep 1/ 2 leerkracht thuis en klas naar huis?  

Geen huiswerk op laten halen. Leerkrachten gr 1/2 zetten op mijnschool tips om voor te lezen, spelletjes, 
oefeningen etc, naar eigen inzicht.  
Ouders houden mijnschool/groepsapp in de gaten 
Groep 3 leerkracht thuis en klas naar huis?  

Dag 1 geen huiswerk ophalen. Per dag, op maat, wordt er bekeken wat mogelijk is om op te halen. Streven, eind 
van dag 2 pakketjes klaar op school om op te halen.  
Ouders houden mijnschool/groepsapp in de gaten 
Groep 4 t/m 8 leerkracht thuis en klas naar huis?  

Leerkracht zet op mijnschool of appt in oudergroep of groepsapp van de kinderen (Afhankelijk van de leeftijd en 
locatie)  de taak of taken 
Ouder of kind mag het snappetdevice en ander werk op school ophalen als dat nodig is. De ouder meldt zich bij 
de hoofdingang.  
Leerkracht geeft vanuit huis thuisonderwijs en ondersteunt de kinderen thuis via bijv. de chatfunctie van 
snappet.  Verschilt ook per groep/locatie wat mogelijk is.  
Ouders houden mijnschool of de groepsapp in de gaten 
We verzoeken jullie  om  mijnschool en/of groepsapp goed in de gaten te houden !  

Je zal begrijpen dat bovenstaande niet geldt wanneer een kind of leerkracht wel echt ziek is !! 
In de bijlage tref je "De beslisboom" die je kunt gebruiken bij twijfel over wel/niet naar school laten gaan van je 
kind en een officiële brief vanuit het bestuur.  
  
 
 



Ouders in het IKC. 

Vandaag hebben we met de MR oudergeleding en drie OR ouders overlegd over het punt ouders in de school. Er 
zijn geen kinderen, ouders of medewerkers positief getest en lezen dat het in de stad goed gaat met het Covid-19 
virus. Dat geldt ook voor de drie Noordelijke provincies. Het geeft ons de gelegenheid om stap voor stap de 
aanwezigheid van ouders in ons mooie IKC uit te breiden. Volgende week kunnen de bieb ouders starten met het 
klaar maken van de bieb. Hier is de 1,5m afstand goed te handhaven.  
De ouders van beide groepen 8 worden geïnformeerd over de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs na dit 
schooljaar. Van elk kind wordt een ouder uitgenodigd die zich kan inschrijven op een van de twee tijdblokken die 
we gaan organiseren. Dit laatste uiteraard om de 1,5m afstand te kunnen garanderen. Ouders kunnen de avond 
ook via Teams volgen. 
Voor wat betreft de ouders die mee helpen bij het controleren op luizen geldt dat hier de 1,5 m niet is te 
handhaven. Jullie zijn nu zelf verantwoordelijk voor de controle op luizen. Volgende week meer oer de wijze 
waarop we het oudercontact willen aanhalen. 
 

 
NB Het vlog waarover ik vorige week vertelde is wel gemaakt op afgelopen woensdag maar ik heb het nog niet 
terug ontvangen. Nog een weekje wachten dus. 
 

 

Buitenterrein: 

Eind volgende week is het mogelijk om ons IKC ook van de kant van het Boterdiep te bereiken. Het buitenterrein 

is dan zover klaar dat het voor de ouders van het KDV deel betekent dit dat zij niet meer door de hoofdingang 



naar binnen komen maar direct bij het KDV deel zelf. Voor de andere ouders betekent dit meer spreiding van het 

fiets- en wandelverkeer. Natuurlijk blijft het bij de fietsenkelder nog wel druk. Hier zien we steeds meer 

zelfstandigheid van de kinderen en een soepeler verloop van alles. Fijn! 

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het ontwerp van de tuin? Klik op onderstaande link: 

https://www.sksg.nl/blog/avontuurlijk-speelplein-ikc-borgman-ebbinge/ 

 
Officiële opening op maandag 5 oktober! 

De officiële opening is op maandag 5 oktober. Voor kinderen en medewerkers wordt dit een feestdag met veel 
verrassende activiteiten. Jullie worden als ouders in de week ervoor al uitgenodigd om een kijkje te nemen in ons 
gebouw. Maandag 5 oktober wordt qua volwassenen voor mensen van de gemeente, besturen, aannemers e.a. 
bedrijven, architect en buurtbewoners. De komende week wordt er aan een uitnodiging gewerkt en horen jullie 
meer. 
 
 
Website:  

Heeft u onze nieuwe website al eens bekeken?  
Klik op deze link: www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge of kijk op Instagram: ikc_ebbinge. Hier zijn veel foto’s te 

zien van binnen en buiten. 
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