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Corona berichten
Volgende week dinsdag is er weer een persconferentie waarbij we zullen horen of er veranderingen komen
m.b.t. de huidige maatregelen. Uiteraard zullen we als er veranderingen komen die ook consequenties voor
jullie of de kinderen hebben hier nog over communiceren. We vinden het fijn om te zien dat ouders gehoor
geven aan de oproep om niet de fiets mee te nemen op het plein en dat steeds meer ouders ook op het
plein een mondkapje dragen. Laten we nog even volhouden met elkaar en hopen dat er gauw weer sprake
is van een normale situatie. Er gaan geluiden rond dat mogelijk de BSO weer volledig open mag. Hier horen
we hopelijk de 23ste definitief iets over.
Visieontwikkeling OP REIS
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd hadden we op dinsdag 23 maart als geheel IKC team een tweede
online IKC visie avond over OPREIS (ons pedagogisch fundament). Met elkaar hebben we de beschreven
betekenis van de letters van OPREIS verder uitgewerkt en vertaald naar ons handelen. We hebben
geprobeerd dit te vertalen in: Wat zeg je dan? Wat doen je dan én Hoe zeg je het dan? Om zo te komen tot
een beschrijving van gewenst gedrag en taal. Sommige onderdelen waren zo vanzelfsprekend voor
iedereen dat we die bijna vergaten om te noemen, dat is al zo gewoon dat we er niet eens meer over na
denken. Bijvoorbeeld; als we met de kinderen praten, zitten we op kind hoogte. Mooi om te constateren
met elkaar dat veel van ons pedagogisch handelen al past bij onze eenduidige pedagogische visie. We zijn
samen al langer op reis en zien samen het belang hiervan voor kinderen, medewerkers en ouders.
Zodra het pedagogisch kader helemaal af is, delen we dit met jullie.
Paasviering op ons IKC
Woensdag 31 maart hebben wij met alle groepen binnen het IKC genoten
van een heerlijk paasontbijt, met diverse verschillende broodjes van de
bakker. De ruimtes waren feestelijk versierd, sommige kinderen waren als
Paashaas verkleed of liepen rond in pyjama. Iedereen had een vrolijke
placemat gemaakt en het voorjaarszonnetje
zorgde voor een waar lentegevoel. De kinderen
hebben heerlijk gegeten en gedronken van alle
lekkere broodjes en thee en zaten gezellig met
elkaar aan tafel.
Naast het ontbijt had de paashaas, met hulp van
de groep 8 kinderen, voor de kinderen óók nog
een kleine verrassing achtergelaten in de tuin.

Maar daar moest eerst natuurlijk nog wel even naar gezocht worden.
Alle kinderen waren druk in de weer op zoek naar eitjes en er werden
meerdere emmertjes en mandjes gevuld. Nadat alle eitjes waren verzameld,
hebben we heerlijk gesmikkeld van de chocolade paaseitjes.
Later op de dag zijn er nog fantastische kunstwerken gemaakt van gekookte
eieren en verf. Die mochten de kinderen mee naar huis nemen om zelf in
hun eigen tuin te verstoppen! In de groepen 3 t/m 8 werden EiTikkampioenschappen gehouden. Alle winnaars hebben een leuke prijs
gekregen. Het was een zeer geslaagde en gezellige dag.
Bomen op ons plein.
Eindelijk was het zover, de bomen op ons plein werden gepoot. Maar ja, dan staan er een aantal kale
bomen en dan vraag je je toch af, wat zijn dit voor bomen en hoe zien die er straks met blad en/of in bloei
nou uit? Hieronder even welke boom waar geplant is.

Bouw
kavel

Hieronder een indruk van hoe de bomen er straks uit komen te zien als ze gegroeid en in bloei zijn.

De komende tijd zal ons IKC plein stapje voor stapje groener worden. De planten worden gepoot, de Hedera
wordt geplaatst tegen de muur achter de huizen van de Bloemstraat en er komen mooie hekjes van
wilgentenen.
Voor het plaatsen van deze wilgentenen hekken hebben we vrijwilligers nodig. Binnenkort kunnen jullie een
oproep hiervoor op mijnschool/ouderportaal lezen, het zal gaan om hulp op een mooie dag in de
meivakantie. We vinden het fijn als ouders en kinderen de hovenier hierbij kunnen helpen. Vele handen
maken licht werk!

Koningsspelen vrijdag 23 april.
Dit jaar gaan we de Koningsspelen vieren op vrijdag 23 april, iets eerder als andere jaren i.v.m. de
meivakantie en de extra margedagen bij de BSO (dit is in de week voor de officiële meivakantie). Uiteraard
zullen we ook dit Corona-proof gaan uitvoeren. De werkgroep Koningsspelen komt binnenkort bij elkaar om
te kijken welke sportieve activiteiten we kunnen doen.
Buurtcommissie.
Op donderdag 18 maart hebben we met een mooie afvaardiging van de buurtbewoners onze eerste
bijeenkomst gehad. Er is gesproken over de wijze waarop we als “buren” goed met elkaar kunnen
samenwerken. Ook willen we kijken welke buurtfunctie ons prachtige plein nog kan krijgen en welke
knelpunten er voor de buurt zijn (zoals; dubbel parkeren in de Bloemstraat of geluidsoverlast in de avond).
We gaan nu in een kleinere groep overleggen over de suggesties voor inrichting en activiteiten.
Ook willen we in de toekomst de mogelijkheden van openingstijden van het plein voor in de avond en in het
weekend bespreken. Straks als de hekken er zijn hebben de buurtbewoners dan een stuk minder overlast.
We houden jullie op de hoogte!
Enquête over de verkeersveiligheid rondom ons IKC.
Hierbij ontvangen jullie de link voor de enquête die in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland is
gemaakt om in kaart te brengen hoe de huidige verkeerssituatie en ons verkeersgedrag rondom het IKC is.
Op deze wijze kunnen jullie als ouders aangeven waar jullie wensen en behoeften liggen om samen de
omgeving veiliger te maken. We hopen dat je even de tijd neemt om deze vragen te beantwoorden.
https://nl.surveymonkey.com/r/VSOOuderEnqueteIKCBorgmanEbbingeGroningen
De uitwerking van deze enquête delen we met jullie in de volgende nieuwsbrief.
Thema lente, groeien en bloeien.
Op alle groepen zijn diverse paas en lente activiteiten gedaan, hier een kleine impressie.

Workshop drama.
Donderdag 1 april hadden alle onderwijs en BSO medewerkers een online workshop drama. Hierin kregen
we allerlei suggesties hoe drama binnen onderwijs en opvang toegepast kan worden.
De workshop werd verzorgd door het enthousiaste team van ‘Bij Vrijdag’ en zat boordevol inspiratie. We
hebben geoefend met het snel en eenvoudig creëren van een personage,
het verzinnen en vertellen van een klein verhaaltje én werken met
verschillende technieken zoals schaduwspel. We kunnen niet wachten
om met deze opgedane inspiratie samen met de kinderen aan de slag te
gaan! Alle deelnemers aan de workshop hebben een set met kaarten
gekregen met suggesties om dit verder toe te passen. Via de ouderapp
en mijnschool zullen we met jullie de foto’s delen van de activiteiten in de
diverse groepen.
Deze training past bij één van onze speerpunten. Binnen ons IKC staat
aandacht voor kunst en cultuur centraal. We willen met elkaar goede
doorgaande ontwikkellijnen creëren in de onderwijs en BSO tijd. Het
volgen van scholing door het gehele IKC team past hier goed bij. Voor de
zomervakantie volgt nog de tweede workshop, zodat alle medewerkers
zich hierin verder kunnen ontwikkelen.
Laat maar leren, laat maar zien, procesgerichte didactiek.
In november hadden we als IKC team een workshop: ”Laat maar leren, laat maar zien” gekregen van Karin
Kotte, hierin hebben we uitleg kregen over procesgerichte activiteiten. De gedachte achter deze methode is
dat het proces van het maken belangrijker is dan het eindproduct. Kinderen krijgen de tijd om
onderzoekend en verkennend aan de slag te gaan. Het prikkelen van de fantasie en de creativiteit staat
voorop. Met deze methode hebben we de afgelopen maanden op kleine schaal geoefend in onze eigen
stamgroepen. Als er straks verruiming in de Corona maatregelen komt, willen we hier graag een prachtig
aanbod voor gaan creëren, waarbij we groepsdoorbrekend gaan werken in de units. Tijdens het unit overleg
op 1 april is geëvalueerd hoe er de afgelopen periode mee is gewerkt en hoe we dit vanaf nu verder op
gaan pakken.
Ook bij de BSO wordt er druk gewerkt met de “Laat maar leren, laat maar
zien methode. De afgelopen periode zijn we bezig geweest met
verschillende kunstzinnige activiteiten zoals: gekke vlekken, gekke
gezichten en Bennibang. Tijdens deze activiteiten hebben de kinderen o.a.
geboetseerd met klei, geboetseerd met wc-papier en behanglijm, maar ook
kleuren mengen met verf.

Even voorstellen,…… Dorieke onze nieuwe babygroep collega.
Misschien is het jullie al opgevallen maar er is een nieuw gezicht!
Dorieke Pot is op dinsdag 6 april gestart met werken op babygroep Maansteen. Samen
met Nicole zijn zij de vaste gezichten van deze groep.
Daarnaast werken ook Hannah en Siska regelmatig op de groep vanwege de vele
nieuwe kinderen die we hebben mogen verwelkomen.
Dorieke werkt al jaren bij SKSG en komt van de locatie Merdeka. We zijn heel blij dat zij
met al haar ervaring en kennis ons team komt versterken. Dorieke, van harte welkom!
Aan de ouders van de Maansteen zal Dorieke zichzelf nog wat uitgebreider voorstellen
via ouderportaal.

Theorie-examen verkeer.
Dinsdag 30 maart was een spannende dag voor de groep 7 kinderen. Het Verkeerstheorie-examen stond
voor deze dag op de planning. De voorgaande weken hebben de kinderen hard geoefend met als resultaat
dat iedereen geslaagd is! Van harte gefeliciteerd!
Op woensdag 12 mei zal naar alle waarschijnlijkheid het praktijkexamen zijn. De kinderen van groep 7 en 8
moeten voor deze dag op een veilige en goed functionerende fiets naar ons IKC komen. Verdere informatie
en de fietsroute worden t.z.t. op MijnSchool gedeeld.
Belangrijke data:
Do
Vrij
Vrij
Di
Zat
Do

15-04 Lentekriebels
23-04 Koningsspelen,
23-04 vanaf 14 uur zijn de kinderen, een week vooraf aan de meivakantie, vrij van school,
dit zijn voor de buitenschoolse opvang margedagen.
27-04 Koningsdag, onderwijs en opvang zijn gesloten
1-05
t/m zondag 9-05 Meivakantie
13-05 start Hemelvaart weekend t/m zondag 16 mei

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 19-23 april zal nieuwsbrief 21 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende berichten
zijn, dit eerder toesturen.

