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❖ De BSO op ontdekkingstocht in het Noorderplantsoen 

❖ Belangrijke data 

❖ Website en Instagram & schoolgids 

❖ Volgende nieuwsbrief + frequentie 

 

Corona berichten 

 

Helaas is er op dit moment nog geen sprake van een verandering in de maatregelen die gelden. Zoals jullie 

weten werken we zoveel mogelijk binnen onze eigen stamgroepen. Bij het buiten spelen gaan de 

onderwijsgroepen verdeeld over het plein spelen of wisselen ze elkaar af. We mogen helaas nog geen 

externen op het IKC ontvangen.  

Dat heeft o.a. tot gevolg dat:  

• Alle activiteiten van BIJVRIJDAG (start muziekaanbod voor de groepen 3-8) eerst online en waar 

mogelijk op het buitenterrein worden georganiseerd. 

• De teamscholing over drama die we op de margedag op 1 april krijgen, zal online plaatsvinden. 

• De coaches van de groepen 7/8 hebben gesproken over de eindshow en het kamp. We hebben 

voor beide activiteiten een plan A en een plan B gemaakt, zodat we goed voorbereid zijn als er nog 

geen versoepelingen komen. Afhankelijk van de versoepelingen wordt gekeken welk plan het 

wordt. We betrekken natuurlijk de ouders en de kinderen hierbij. 

Op onze locatie zijn er met regelmaat ouders of kinderen met Corona gerelateerde klachten. We hebben 

drie keer een stamgroep in quarantaine gehad. Een enorm positief punt is hierbij dat wij als IKC en ouders 

hierin goed samenwerken. We vinden het fijn om te merken dat alle ouders ons goed op de hoogte houden 

en dat er een goed contact is over de mogelijke acties die volgen. Wat zou het fijn zijn wanneer er weer wat 

meer mogelijk is en we jullie als ouders weer kunnen ontvangen in ons IKC. Het vraagt om heel veel geduld 

en een lange adem. Zoek gerust contact met de coach als er vragen zijn. Laten we nog even volhouden met 

elkaar en hopelijk is er gauw weer sprake van een normale situatie. 

https://www.boink.info/beslisboom 

 

Visieontwikkeling  OP REIS 

 

Dinsdag 23 maart hebben we als team een tweede online IKC visie avond over OPREIS (ons pedagogisch 

fundament). We bespreken het concept  jaarplan over de wijze waarop we als team werken aan een 

eenduidige pedagogische visie. Daarnaast hebben we de inbreng van de vorige bijeenkomst verzameld en 

gebundeld. Alle letters van OP REIS staan hierin beschreven. Dinsdag gaan we deze beschrijvingen met het 

team concretiseren in gewenst gedrag en taal. Dit zal worden toegevoegd aan het document en dit 

document vormt daarmee de basis van ons pedagogisch handelen. Zodra het pedagogisch kader af is, 

delen we dit met jullie. 

 

Tussenmeting leerontwikkeling 

 

Een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling en mogelijkheden van een kind is altijd belangrijk. Juist 

daarom hebben we in maart getoetst. We willen alle kinderen goed in beeld houden. Niet om je kind in een 

hokje te stoppen, maar wel om te zien waar je kind nu staat – wat is de nieuwe situatie op dit moment? 

Zoals altijd gebruiken we de LVS-toetsen( CITO toetsen) als één van de (objectieve) informatiebronnen om 

https://www.boink.info/beslisboom


 
te zien waar jouw kind staat. Zodat we aan de hand hiervan het kind vervolgens verder kunnen helpen met 

onderwijs wat het beste bij hem of bij haar past. In de media ligt veel nadruk op het negatieve, namelijk: 

leerachterstand. Belangrijk is juist in te zien dat kinderen ook heel veel geleerd hebben tijdens de periode 

van de lockdown. Het spreken over achterstanden verhoogt onnodig de druk op kinderen en leerkrachten. 

Laten we met zijn allen trots zijn op wat er bereikt is. Wij zetten het leren en de ontwikkeling van een kind 

centraal. Gaan niet uit van leerachterstanden, maar onderzoeken hoe de kinderen er nu voor staan, en 

werken van daaruit verder aan de ontwikkelingsverschillen. 

Wat zeggen de toets resultaten van maart nu? 

Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zijn dan wanneer het een gewoon 

schooljaar was, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Zoals gezegd, wordt er getoetst om goed te zien 

welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen om zo aan te sluiten bij het niveau en tempo van jouw 

kind. Vanuit het MT adviseren wij om voorzichtig om te gaan met het interpreteren van de toetsresultaten. 

De kinderen gaan verder waar ze gebleven zijn. Sommige kinderen hebben sprongen gemaakt en sommige 

hebben toch wat meer last gehad van de thuiswerkperiode. We doen gewoon wat we altijd doen: kijken 

naar het kind. Zorgen voor een rijk en goed aanbod voor alle kinderen. Vertrouw daarbij op ons, op je kind 

en de toekomst. En blijf vooral in gesprek met de leerkracht van je kind. Praat samen over de ontwikkeling 

van jouw kind. 

Paasviering op het IKC  

De week van 29 maart t/m 2 april staat in het teken van Pasen. Vanuit de Paascommissie zijn 

er een aantal activiteiten georganiseerd. Wegens de Corona-maatregelen en de bubbels zullen 

er geen groepsdoorbrekende activiteiten zijn.  

Alle kinderen van het IKC gaan op woensdag 31 maart in hun eigen stamgroep lekker samen  

Ontbijten! Alleen bij de baby’s geldt een uitzondering, namelijk dat zij bij de lunch voor de oudste kinderen 

de paasbroodjes zullen gaan eten.  

De stamgroepen zijn dan omgetoverd tot een gezellige ontbijtplek met onder andere hun eigen ingekleurde 

placemats. Dit ontbijt wordt op een veilige manier verzorgd door ons IKC.  

Na het ontbijt houden de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een spannende 

Eitje Tik Wedstrijd in hun eigen stamgroep. De winnaars ontvangen daarbij een 

klein presentje. 

Om de viering nog meer sfeervol te maken mogen alle kinderen ook nog in pyjama 

of verkleed komen! 

Ook gaan de kinderen in deze week nog op zoek naar een lekkere chocolade 

paasei dat ergens verstopt zit op het plein.                                                                                                 

 

 

Buiten terrein en buurtcommissie. 

 

Ons buitenterrein is nog steeds in wording en nog niet helemaal zoals wij dit graag zouden willen. We 

hebben voor de uitvoering van de wensen subsidie aangevraagd bij Jantje Beton en hopen hiermee veel 

van onze wensen te kunnen realiseren.  

We hebben daarnaast inmiddels een buurtcommissie opgericht. Er hebben 6 buurtbewoners/ouders  zich 

aangemeld voor deze commissie. Daar zijn we heel blij mee! We willen het buitenterrein graag in 

gemeenschappelijk gebruik goed inrichten en een goede samenwerking met de buurt bevorderen. 

Afgelopen donderdagavond 18 maart hebben voor het eerst kennis gemaakt met elkaar en hebben we de 

wederzijdse verwachtingen en wensen voor het buitenterrein en afspraken omtrent gebruik als buren 

besproken. Daarna gaan we onderzoeken of we ook vanuit deze commissie nog een extra subsidie kunnen 

aanvragen zodat we al onze gemeenschappelijke wensen kunnen bekostigen.  

 

Oudercommissie. 

 

Binnen ons IKC willen we graag toewerken naar een gezamenlijke oudercommissie/ ouderraad. Binnen het 

onderwijs zijn er al een aantal ouders actief in de ouderraad of in de medezeggenschapsraad. Vanuit de 

opvang zijn er op dit moment 2 ouders die in de oudercommissie zitten, graag zouden we nog meer ouders 

hierbij willen betrekken. Daarom langs deze weg een oproep of er nog meer ouders zijn die hier 

belangstelling voor hebben? Bij voorkeur hebben we uit elke opvanggroep een ouder die deel wil nemen 

aan de oudercommissie. Wil je eerst meer hierover weten vraag de coaches op de groep gerust hiernaar. 

Heb je belangstelling meldt je dan aan bij Carin Bos Manager Kindcentrum, via : c.bos@sksg.nl 

 

 

  

mailto:c.bos@sksg.nl


 
Terugblik MR 16 maart 2021. 

 

In de MR worden de ontwikkelingen rond COVID gevolgd en besproken. De MR is  tevreden over de manier 

waarop zij worden betrokken bij de berichtgeving. Ook de ventilatie in de lokalen van de Siebe Jan en de 

locatie Vinken blijft een aandachtspunt. Door op deze locaties de CO2 meters dagelijks af te lezen kunnen 

de leerkrachten meer ‘spelen’ met de temperatuur en zitten de kinderen in een aangenaam lokaal. 

Afgelopen dinsdag is de organisatie van de directiestructuur opnieuw besproken met de afdeling 

Personeelszaken van O2G. De uitkomst van dit gesprek en het advies van de MR worden meegenomen bij 

de besluitvorming binnen het CvB. Komende dinsdag neemt het CvB het besluit over hoe zij vinden dat de 

directie van het onderwijs binnen alle 3 IKC’s er volgend jaar uit gaat zien. Wordt vervolgd. 

 

Verkeersveiligheid rondom ons IKC.     

                                  

De verkeersgroep (Bestaande uit ouders vanuit school: Loes, Sanne, Jozephine, Sara en  

vanuit het team: Mandy en Gerda) is in gesprek met de Gemeente Groningen en  

Veilig Verkeer Nederland over de verkeersveiligheid rondom ons IKC. Wij willen een  

overzichtelijke en veilige verkeersomgeving. Samen bepreken we welke zaken er nodig zijn 

om dit te bereiken.  

In de groepen hebben we gesproken over op welke wijze de kinderen nu naar het IKC gaan  

en welke plekken kinderen als gevaarlijk of veilig ervaren. Dit onderwerp zal ook worden  

besproken in de volgende leerlingenraad. 

Binnenkort komt er een enquête voor alle ouders (in samenwerking met de VVN) over de  

huidige situatie rondom het IKC, ons verkeersgedrag, etc. Op deze wijze kunnen jullie als ouders aangeven 

waar jullie wensen en behoeften liggen om samen de omgeving veilig te maken. We hopen dat u even de 

tijd neemt om deze vragen te beantwoorden. Deze enquête komt volgende week met een link op 

MijnSchool en via ouderportaal. 

 

Afspraken plein en omgeving. 

 

We zien soms ouders met hun fiets het plein opkomen. We willen jullie vragen om je fiets aan de zijkant 

van het plein te laten staan en niet mee te nemen, dit zorgt voor een betere doorstroom op het plein. 

Daarnaast hebben we in alle groepen besproken dat de kinderen na 14:00 uur niet op het bouwterrein 

naast het IKC mogen komen. De laatste tijd zien we dat kinderen op dit terrein spelen en op de grote berg 

zand klimmen. In overleg met de aannemer vragen wij ook aandacht van jullie hiervoor. Willen jullie dit met 

de kinderen bespreken en samen zorgdragen voor het nakomen van deze afspraak? Alvast bedankt!  

Sport en bewegen bij de BSO. 

 

Ondanks dat we momenteel alleen open zijn voor noodopvang bij de BSO, werken 

we wel met de pijlers. In de maanden maart en april is dit de pijler Sport en 

Bewegen.   

Een van de onderdelen is dat we elke dag mee doen aan de Daily Mile. We doen 

eerst even een warming up met lekker rekken en strekken. Daarna gaan we vijf 

rondjes rennen over het IKC plein. De kinderen doen enthousiast mee, vooral als ze 

weten dat ze kunnen winnen van de coaches die zelf ook mee rennen. Dat moedigt 

ze nog extra aan. Daarnaast doen we ook andere activiteiten zoals; dansen, 

beweeg- en renspelletjes en voetbal. Het is mooi om te zien hoe enthousiast de 

kinderen hieraan meedoen.  

 

 

Reminder!! Foutje in margedagen rond het Paasweekend. 

 

In de jaarplanning en op de jaarkalender staat een fout. Alle kinderen zijn op 

donderdag 1 april en vrijdag 2 april vrij en komen op dinsdag 6 april weer naar 

school. Via berichten in Mijn School zijn jullie al geïnformeerd en kunnen jullie meer achtergrondinformatie 

vinden. De dan daarna eerst volgende margedag is 14 juni 2021. 

 

 

  



 
Onderwijsactiviteiten in groep 4 

De afgelopen weken zijn we in groep 4 flink bezig geweest met het ontwerpen en bouwen van een eigen 

knikkerbaan met kosteloos materiaal. Na wat testen met knikkers is het eindresultaat mooi gelukt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben deze week zelf politieke partijen bedacht, waarbij we een eigen naam, poster en doel moesten 

bedenken. Daarna hebben alle partijen een korte speech gehouden waarom er op hen gestemd moest 

worden. Vervolgens mochten we allemaal één keer stemmen in het stemhokje. Uiteindelijk won partij ‘Puur 

Natuur’! 

 

 

 

 

 

 

Reminder!! Foutje in margedagen rond het Paasweekend. 

In de jaarplanning en op de jaarkalender staat een fout. Alle kinderen zijn op donderdag 1 april en vrijdag 2 

april vrij en komen op dinsdag 6 april allemaal weer naar school. Via berichten in Mijn School zijn jullie al 

geïnformeerd en kunnen jullie meer achtergrondinformatie vinden over deze vergissing. 

De eerst volgende margedag is 14 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Buitenspelen op de babygroep.  

 

Op de babygroep gebruiken we buiten vaak speelpakken voor de 

kinderen zodat ze buiten naar hartenlust kunnen ontdekken, ervaren 

en vies worden. Bij de buitenkeuken gebruiken 

we echte materialen waarmee de kinderen 

kunnen ‘koken’.   

 

 

 

 

 

 

 

Thema Lente, groeien en bloeien. 

 

De peuters werken net als de kleuters met dit thema. Tijdens een groepsgesprek ging 

het gesprek over wat groeit er onder de grond? De peuters mochten daarna zelf uien 

‘poten’ en vervolgens natuurlijk ook weer eruit halen. Dit deden ze in de 

zand/watertafel, het poten en opgraven werd aldoor weer herhaald. Later werd 

diezelfde zand/watertafel omgetoverd tot een boerderij! 

 

  

 
 

Heel toevallig werden deze week ook de bestelde planten grotendeels bezorgd, waardoor ook de groepen 

en de gang zelf een groene ‘lente’ uitstraling krijgen. 

 

De BSO op ontdekkingstocht in het  

Noorderplantsoen. 

De kinderen gingen vol enthousiasme op  

onderzoek met een vergrootglas en  

een bomenboek.  

Spannend om zo  van alles te ontdekken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Belangrijke data: 

Zo 28-03 Begin zomertijd 

Wo  31-03 Paasontbijt en andere leuke Paasactiviteiten. 

Do 01-04 Margedag voor het onderwijs 

Vrij  02-04 Margedag / Goede Vrijdag (school is gesloten) 

Ma  05-04 2e Paasdag (opvang en school gesloten) 

Di 06-04 Lesdag ( gewijzigd van margedag naar lesdag) 

Do 15-04 Lentekriebels 

 

Website:  

 

Heeft u onze 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. Ook de schoolgids is nu via de website in te zien. Ga naar de site en klik in de tekst op het 

woord 'schoolgids' en je krijgt hem in beeld. 

 

Volgende nieuwsbrief: 

In de week van 5-9 april zal nieuwsbrief 20 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende berichten zijn 

dit eerder toesturen. 

 

http://www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge

