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Corona berichten.
Volgende week gaat het Voortgezet Onderwijs weer helemaal open en kunnen we weer naar een restaurant
of museum. Al deze verdere versoepelingen voor de maatschappij zijn natuurlijk fijn. Gelukkig blijft het bij
ons op het IKC ook goed gaan.
Helaas is het protocol voor het Primair Onderwijs ongewijzigd t.o.v. begin april. We houden vooralsnog dus
nog even vol en dat houdt in dat we geen schoolreisjes en schoolkampen hebben voor de zomervakantie,
nog zoveel mogelijk in onze bubbel blijven, goede en leuke alternatieven bedenken en toch gaan zorgen
voor een geslaagd einde van dit schooljaar.
Sinds 19 mei is er een nieuwe beslisboom; https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf Op de site van de Boink is ook een Engelstalige versie beschikbaar. Wij
volgen binnen ons IKC deze beslisboom.
Verkeersenquête.
De uitkomst van de verkeersenquête hebben wij ondertussen terug gekregen, deze is door veel ouders
ingevuld, heel fijn. In de werkgroep verkeer zullen we de uitkomsten bespreken en verder oppakken. Ook
de gemeente zit in deze werkgroep.
Verkeerlessen.
Om onze kinderen te leren in het verkeer veilig en goed te handelen hebben we in de
groepen 5 en 6 afgelopen woensdag 26 mei, een praktische verkeersles gehad op het IKC
plein.
De les werd verzorgd door medewerkers van SBV (Stichting Bevordering Verkeerseducatie).
De eigen fiets stond in deze les centraal. De kinderen gingen alle onderdelen van hun eigen
fiets na, om te zien of alles erop en eraan zat. Verder waren er twee parcoursen uitgezet
waarin de kinderen leerden om veilig te fietsen. Gelukkig was het even droog tijdens deze
leuke en leerzame les.
Nog zes weken tot de zomervakantie van het onderwijs.
In de komende zes weken gaat nog veel gebeuren voordat we op 9 juli de deur achter ons dicht kunnen
trekken. Natuurlijk hebben we de normale zaken als; afscheid groep 8 of afscheid van je coach, toets
periodes, rapporten, oudergesprekken, enz. Daarnaast hebben we de verhuizing van de locaties Siebe Jan
Bouma en Vinkenstraat naar de Klaprooslaan naar het nieuwe IKC Oosterpark en een verbouwing in IKC
Oosterpoort. Via de nieuwsbrieven en Mijn School houden we de betreffende ouders hiervan goed op de
hoogte maar schroom niet om te vragen naar zaken die niet duidelijk zijn.

Overgang naar de volgende groep.
En dan is het zover………ons eerste Zonnesteen kind speelt vanaf 1 mei bij groep Natuursteen, de peuters!
Met ongeveer 2 jaar is het tijd om bij de peuters verder te ontwikkelen en te ervaren. En ook tijd om met
nieuwe vrienden en vriendinnen te spelen. Dat kan best spannend zijn, zo’n nieuwe groep!
Ons streven is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Dit vraagt duidelijke uitleg wat er gaat gebeuren en onze volle aandacht
tijdens de wenmomenten. Elk kind is immers uniek en elk kind vraagt
zijn/ haar eigen ondersteuning in dit proces.
We gaan eerst wat momenten wennen, samen met de vertrouwde
pedagogisch medewerker. Zo raakt het kind op een rustige manier
vertrouwd met de nieuwe groepsdynamiek, de gebruiken, de materialen
en de nieuwe pedagogisch medewerkers.
De nieuwe mentor van het kind zal zoveel mogelijk het nieuwe kind
opvangen en er vindt een warme overdracht plaats.
En dan is het inderdaad zover dat wij ‘ons’ Zonnesteentje met veel liefde
en kushandjes uitzwaaien. Veel plezier natuurlijk in de nieuwe groep. We
zullen je erg missen maar gelukkig zien we je nog regelmatig buiten en in
de gang spelen, dat is fijn!
Thema Kunst.
Op de natuursteen mogen al onze kleine “kunstenaars” en “kunstenaressen” zich deze periode helemaal
uitleven! We zijn vol op aan het experimenteren met verschillende materialen én manieren om prachtige
kunst te maken. De kinderen vinden het maar al te leuk! Van vingerverven, knippen, plakken, dansen en
bewegen, tot alles wat je maar bij kunst kunt bedenken. We kunnen natuurlijk nog niet te veel blootgeven,
want aan het einde van deze periode komt er voor de ouders nog een prachtige expositie! Waarin je een
aantal van de kunstwerken kunt bewonderen!

MR onderwijs.
In de MR zijn de ontwikkelingen rond COVID besproken en de leden blijven tevreden over de manier waarop
wij hierover via de nieuwsbrieven communiceren.
Verder heeft de MR een bijdrage geleverd aan de vacaturetekst voor een nieuwe directeur onderwijs per
IKC. Deze is vorige week vrijdag geplaatst en maandag horen we hoeveel belangstellenden er zijn. Op
vrijdag 4 juni of maandag 7 juni zijn per IKC de gesprekken met de kandidaten, waarna snel duidelijk zal
zijn hoe het na de zomervakantie zal gaan, als het gaat om de invulling van de directie taken.

In en rond ons IKC.
Op IKC Ebbinge is de vide gerepareerd maar helaas is de lekkage nog niet verholpen. De beplanting van het
plein is voor een groot deel afgerond. Volgende week worden de groene daken op de schuren aangelegd.
De toegangspoorten tot ons IKC plein worden in augustus geplaatst en ook de muren van de buren, die
grenzen aan de steeg, worden van groen voorzien. Stap voor stap is dan toch alles wel zo’n beetje klaar.
In de meivakantie hebben de kinderen op de BSO onze “saaie” muur voorzien van een schitterend, vrolijk
graffiti kunstwerk.

Daarnaast hebben een aantal ouders gedurende 2 dagen geholpen me het
vlechten van wilgentenen met een schitterend resultaat. Het was echt
ontzettend slecht weer, maar wat is er ondanks alle regen hard gewerkt!
Hartstikke bedankt voor jullie hulp.

Ook zijn in het Kinderdagverblijf gedeelte, het
hekje tussen baby en peuter gedeelte aangelegd
en de ‘ballen’ gemaakt, waar geurende en
kruidige planten in komen. Zo kunnen de
kinderen straks zintuigelijk ervaren, door geuren
te ruiken en kleuren te zien.

Wat lastig is, is dat vanaf begin juni de gasleidingen in de buurt moeten worden vervangen, waardoor we
allemaal overlast zullen ervaren! Jullie zullen nog verder geïnformeerd worden wat dit betekent over de
route naar ons IKC, want er zal een deel van de route opengebroken worden. We zijn hierover in gesprek
met gemeente en Enexis, zodat we dit zoveel mogelijk met elkaar in goede banen kunnen leiden. Zodra we
meer weten zorgen we dat jullie die informatie ook krijgen, in de bijlage de brief hierover, die ook naar de
buurtbewoners gaat.
Activiteiten kalenders juni en vooruitblik zomerprogramma.
Er zijn 2 activiteitenkalenders gemaakt door de BSO, 1 voor de groepen Vuursteen en Zandsteen en 1 voor
de oudste groep Watersteen. Hierin is te lezen wat we de komende maand als activiteit met de kinderen
gaan doen. Naast de geplande activiteit doen we natuurlijk ook heel veel spontane activiteiten en hierbij
kijken en luisteren we ook naar wat de kinderen graag willen doen. De kalenders zitten als bijlagen bij deze
nieuwsbrief. In de zomervakantieweken gaan we met verschillende thema’s werken.
In week 1 Sport & spelweek, week 2 Tropische week, week 3 Waterweek, week 4 Kampeerweek, week 5
Theaterweek en week 6 Te-gekke week. Het complete programma volgt later.

MT op de hei in Bakkeveen.
Het managementteam bestaande uit Mandy (locatieleider onderwijs), Carin (manager kinderopvang),
Danielle (senior pedagogisch medewerker opvang en tevens unitcoördinator), Jannie (IB’er onderwijs en
tevens unitcoördinator groepen 1/2 en 3) en Jeanette (unitcoördinator groepen 4 t/m 8), zijn vorige week
met elkaar ‘de hei’ op gegaan. Samen hebben ze terug geblikt op het afgelopen IKC jaar, waarin duidelijk
werd hoe hard er is gewerkt aan; het elkaar leren kennen, de inrichting, de praktische zaken en het samen
uitwerken van onze pedagogisch visie OPREIS. Ook hebben we natuurlijk vooruit gekeken naar het
komende IKC jaar (we rekenen hierbij in schooljaren). We hebben voor het volgende jaar een aantal punten
verder uitgewerkt. Zo willen we bezig met; het vormen van één professionele cultuur, het verder uitbreiden
van onze samenwerking, het optimaliseren van ouderbetrokkenheid én het verder handen en voeten geven
aan onze pedagogische en onderwijskundige visie, dit laatste doen we o.a. door bij elkaar in de groep te
gaan kijken IKC breed. Kortom er zijn heel wat conceptplannen geschreven, die we voor de zomervakantie
verder willen uitwerken.

IKC slotfeest.
Op vrijdag 2 juli zullen we ons IKC slotfeest vieren met de kinderen (dus nog even zonder ouders). Deze dag
zullen we allerlei leuke activiteiten doen, die ook net als tijdens de Koningsspelen, zoveel mogelijk buiten
plaats zullen vinden.
Belangrijke data.
Ma
14-06 Margedag
Do
24-06 MR
Woe
30-06 wisselmoment, kijken in de stamgroep van volgend schooljaar
Vrij
02-07 IKC slotfeest
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus
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 14-18 juni zal nieuwsbrief 23 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende berichten
zijn, dit eerder toesturen.

