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Hierbij de tweede nieuwsbrief met informatie over:
•  Samenwerking opvang en onderwijs
•  Voorstellen team leden
•  Buitenterrein 
•  Verkeerssituatie 
•  Link IKC website
•  Locatieleider

•  Rondleidingen

Samenwerking opvang & onderwijs 
Op 8 juni hebben we binnen het IKC team gesproken 
over de samenwerking vanaf de start van het nieuwe 
schooljaar. Hoe willen we beginnen en waar kunnen 
we gebruik maken van elkaars talenten? Algeheel 
kwam hier als beeld uit naar voren dat we een mooie 
kans zien om tijdens de blokken: wereldoriëntatie, 
kunst & cultuur én creatief de samenwerking op te 
zoeken. Tijdens deze blokken zullen de pedagogisch 
medewerkers mede een rol in de uitvoering hiervan 
krijgen. Deze blokken worden altijd na de middag-
pauze gegeven, wat dan betekent dat na de pauze 
één pedagogisch medewerker per unit aansluit en 
haar talent in zal zetten. 

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen de 
pedagogisch medewerkers al wel na de middagpauze 
aanwezig zijn. Zo kunnen we meteen een start 
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Bougien ter Haar      Nicole Zijlstra

Anouk de Jonge     Greetje Wehkamp

maken met onze samenwerking. Aan het begin zal dit 
vooral bestaan uit elkaar leren kennen en zullen we 
gezamenlijke overleggen hebben om bovenstaande 
inhoud en vorm te gaan geven. Gaandeweg het 
schooljaar zullen we dit dan verder uitbouwen naar 
de gezamenlijke uitvoering van de blokken.
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Mogen we ons team voorstellen?
Voor de kinderen en hun ouder(s) is het natuurlijk 
belangrijk om te weten wie waar komt te werken. 
Hieronder de verdeling van alle coaches over de 
verschillende units, met hun foto erbij.

Unit 0-3



  Inge Top    Silvia de Vries      Lisa Elzinga

peuters

Anika van der Wijk      Karin Boorsma    Jannie Pot

Groep 1/2

Unit 3-5

Cora Brian   Ina Bijmolt-van Donderen  Nanouk Smidt

3+ groep
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Carla Lustig        Bea Pehlig 

Jannie Pot         Gerda Kok  

   

Wilma Meiners       Loes van Echtelt 
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Groep 1/2 en 3
Unit 5-7

Melissa Greven    Daniëlle Weenink  Salomé Mors

BSO



Vincent Nauta      Jojanneke v/d Honing

 Jeanette Schipper     Jan van der Bij 

Anouk Smid        Daniëlle Weenink

Groep 4, 5 en 6

Unit 8-10

BSO



Karlijn Wajon       Niels Stockman 

Janine Hickel

Anouk Smid       Eva van der Meulen

Groep  7 en 8

Unit 10-12

BSO
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Buitenterrein
De vorige keer hebben we jullie al iets verteld over het 
buitenterrein. Zoals genoemd zal het terrein bij de 
start nog niet meteen zo zijn als het uiteindelijk moet 
worden. Dit heeft alles te maken met het seizoen, 
het is namelijk nu geen seizoen om bomen te planten 
bijvoorbeeld. Verder is ondertussen duidelijk dat de 
bouwkavel die aansluitend aan het plein ligt, niet 
door ons ingevuld kan worden. De gemeente gaat 
dit tijdelijk betegelen en dat hier (tijdelijk) bankjes 
plaatsen. Hiermee vervalt het pentagram wat vorige 
keer nog op het plaatje stond.

Verkeerssituatie

Halen en brengen
In de omgeving van de school is geen gereserveerde 
parkeerruimte om kinderen bij school af te zetten of 
naar school te brengen. Wel kan gebruik gemaakt 
worden van vrije openbare parkeerplaatsen in de 
Bloemstraat en op het Boterdiep. Op dit moment is 
dat tot 9:00 uur gratis. Ook kan geparkeerd worden in 
de parkeergarage Boterdiep. Voor ‘halers en brengers’ 
gelden de normale tarieven. Korting is niet mogelijk.

Het is niet de bedoeling dat er op het trottoir of op de 
fietsstroken wordt geparkeerd of stilgestaan. Mocht 
dit tot problemen leiden, zullen maatregelen worden 
genomen om dit te voorkomen.



Het overgrote deel van de kinderen zal lopend of op de 
fiets naar school worden gebracht. Voor voetgangers 
is de school bereikbaar vanaf het Boterdiep en de 
Langestraat. Fietsers kunnen het beste gebruik 
maken van de Langestraat. Vanaf het Boterdiep is de 
ruimte zeer beperkt.
 
Schoolroutes
Om de school te voet of op de fiets te kunnen bereiken, 
moet je in veel gevallen het Boterdiep of de Kolendrift 
oversteken. Op dit moment liggen er al zebra’s aan 
het begin en het einde van de Kolendrift en over het 
Boterdiep. Het Boterdiep kan, door aanwezigheid van 
een middeneiland, in 2 keer worden overgestoken.

Er komt een extra oversteek op de Kolendrift ter 
hoogte van de Langestraat. Niet in de vorm van een 
officiële zebra, maar een rood kruisingsvlak aan beide 
zijden gemarkeerd door witte strepen. Een zebra zou 
de doorstroming van het busverkeer te veel verstoren. 
Ook de oversteek (zebra) over het Boterdiep komt in 
een rood vlak te liggen. Zowel bij de oversteek over 
het Boterdiep als de Kolendrift zullen (gekleurde) 
Julie-paaltjes worden geplaatst.
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Borden
Om de weggebruiker nog eens extra te wijzen op 
de aanwezigheid van de school en overstekende 
kinderen kunnen, door de kinderen zelfontworpen, 
borden worden opgehangen. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven willen 
we als team met een vertegenwoordiging van ouders 
en medewerkers in gesprek om te kijken hoe we de 
verkeerssituatie zo optimaal mogelijk maken, hierbij 
kun je o.a. denken aan verkeersbrigadiers.

Website
Heeft u onze nieuwe website al eens bekeken? 
www.ikcborgman.nl/ebbinge
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Locatieleider
Helaas is de locatieleider Felix Spier om 
gezondheidsredenen thuis. Het ziet er niet naar 
uit dat hij na de zomervakantie meteen weer gaat 
starten. Jannie (coördinator onderbouw), Jeanette 
(coördinator bovenbouw) en Peter (directeur) zullen 
zijn taken overnemen. 

Samen met Daniëlle Weenink (Senior Pedagogisch 
Medewerker) en Carin Bos (Manager Kindcentrum 
SKSG) vormen we het managementteam van IKC 
Borgman Ebbinge. In nieuwsbrief 3 volgt hierover 
meer informatie.

   Peter Prins               Carin Bos
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Rondleidingen in het nieuwe IKC
Alle ouders en kinderen willen we natuurlijk de 
mogelijkheid geven om een kijkje te nemen in het 
nieuwe gebouw en om te zien waar de kinderen straks 
zullen zitten. 

Dit zal ingepland gaan worden in de laatste week van 
de vakantie en wel op donderdag 13 en vrijdag 14 
augustus. We zullen dit per groep inplannen en hierbij 
rekening houden met broers/zussen. De indeling 
hiervan volgt. Tijdens de rondleiding zal de leerkracht 
aanwezig zijn. Ook de pedagogisch medewerkers 
van zowel de buitenschoolse opvang als ook het 
kinderdagverblijf zullen die dagen aanwezig zijn.

Volgende nieuwsbrief
Nieuwsbrief nummer 3 komt uit in de week van 10 
augustus, hierin komt o.a. informatie m.b.t. de start 
vanaf 17/8, de coronamaatregelen op dat moment, 
eventuele looproutes en ander actueel nieuws. Ook 
zullen we dan de nog niet voorgestelde medewerkers 
en stagiaires aan jullie voorstellen.


