
 

Nieuwsbrief 1 IKC Borgman Ebbinge 2021-22 

 

In deze nieuwsbrief informatie over: 

❖ Einde vakantie periode en begin nieuwe IKC (school) jaar 

❖ Corona berichten 

❖ Schaakcursus op ons IKC 

❖ Werkzaamheden Langestraat, Kolendrift en Bloemstraat 

❖ IKC plein 

❖ Crocs/sloffen en laarzen voor 0 t/m groep 3 

❖ Trakteren 

❖ Oproep stamgroep ouders  

❖ Uitslag verkeersenquête (zie ook bijlage) 

❖ Vakantieperiode op de BSO 

❖ Vakantieperiode op het KDV 

❖ Belangrijke data waaronder ook; margedagen en vakantie schooljaar 2021-2022 

❖ Website en Instagram & schoolgids 

❖ Volgende nieuwsbrief 

 

Einde vakantie periode begin nieuwe IKC (school) jaar. 

Maandag is het onderwijs weer gestart en alle kinderen werden buiten door de coaches welkom geheten. 

Deze 1ste week stond vooral in het teken van elkaar leren kennen, groepsvorming, de nieuwe kinderen 

wegwijs maken binnen ons IKC én het uitwisselen van ieders vakantie verhalen. Het is fijn om iedereen 

weer te zien en de kinderen waren snel weer gewend. 

 

Corona berichten. 

Er mag en kan gelukkig steeds meer. Zo zijn er geen bubbels meer en kunnen we groep doorbrekend 

werken. Alle oudergesprekken houden we fysiek op het IKC en ouders kunnen actief participeren bij 

activiteiten. Waarbij uiteraard nog steeds de 1,5 meter tussen de volwassen moet worden gewaarborgd. 

Voor het brengen en halen blijven we voorlopig alle kinderen en ouders buiten ontvangen en welkom heten. 

In verband met de anderhalve meter maatregel kunnen we helaas niet alle ouders en kinderen binnen bij 

de stamgroepen ontvangen.  

Alle coaches onderwijs staan de komende weken buiten op het plein en balkon bij de diverse ingangen. Zij 

zullen goed zichtbaar zijn voor jullie en natuurlijk de kinderen. Er kunnen altijd op maat afspraken worden 

gemaakt voor kinderen, die wel door hun ouders naar binnen gebracht moeten worden.  

In elke unit wordt besproken op welke wijze wij jullie zo goed mogelijk betrekken bij ons onderwijs.  We 

zullen jullie eerst via de nieuwsbrief, de weekberichten van de units en alle foto's van activiteiten op 

MjnSchool op de hoogte houden. Daarnaast gaan we bespreken hoe we kleine groepen ouders kunnen 

uitnodigen onder schooltijd. De vorm, de organisatie en het ritme zal verschillen per unit. 

 

Klik op de link voor de meest recente beslisboom: 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-kind-wel-of-niet-naar-opvang/school 

We willen jullie vragen bij mogelijke besmettingen dit te blijven melden aan de stamgroep coach. En 

natuurlijk het advies van de GGD op te volgen. 

 

Schaakcursus op ons IKC. 

Binnenkort start er een schaakcursus op IKC Borgman Ebbinge. Iedereen vanaf groep 

3 kan hier aan meedoen. De cursus begint op vrijdag 17 september en duurt 12 

lessen, tot in januari. Bij voldoende belangstelling start in januari dan weer een 

vervolgcursus. De schaakcursus wordt gehouden elke vrijdag van 14.15 uur tot 15.15 

uur. Er wordt les gegeven aan de hand van de stappenmethode van de Koninklijke 

Nederlandse Schaakbond (KNSB).  

Iedereen krijgt een eigen werkboek. In de eerste stap (voor beginners) leren we de 

spelregels, aanval en slaan, schaak- en matzetten en een paar andere beginselen van 

het spel. Natuurlijk worden in elke les ook partijtjes voor de “interne competitie” 

gespeeld. Verder zijn er ook een paar leuke toernooitjes in de cursus opgenomen. Aan 

het eind van de cursus kan iedereen zijn schaakdiploma halen. De kosten voor de 

cursus bedragen 25 euro. Dat bedrag kun je op de eerste schaakles betalen. Als je 

mee wilt doen, kun je je opgeven door een mailtje te sturen naar Hiddo Zuiderweg, de schaakmeester 

(hiddo25hetnet.nl) met daarin vermeldt: je naam, groep en emailadres.  

Er kunnen 25 kinderen meedoen. Hiddo zal jullie zelf berichten over de start. 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-kind-wel-of-niet-naar-opvang/school


 
Werkzaamheden Langestraat, Kolendrift en Bloemstraat. 

Maandag 23 augustus starten ze weer met alle werkzaamheden. 

Op de splitsing Bloemstraat – Langestraat zullen ze midden in de Bloemstraat een groot werk gat maken 

en dan de Langestraat ingraven. Verwachte duur t/m week 37. 

Er komen meerdere werkgaten in de Bloemstraat waardoor het afgesloten wordt voor verkeer vanaf beide 

zijden, uitgezonderd voetgangers en bewoners. Afsluiting verkeersplan gaat in overleg met Gemeente. 

 

 

 

IKC plein. 

Zoals jullie hebben kunnen zien, zijn de tijdelijke hekken geplaatst en als alles volgens planning verloopt 

zullen de definitieve hekken over zo’n 3 weken geplaatst worden. Verder is er nog een stuk van ons plein 

door een hekje afgeschermd, hier is nieuw gras gezaaid wat al flink aan het groeien is, maar om te zorgen 

dat het echt goed kan wortelen in de grond (en kaal lopen te voorkomen) willen we het tot aan de 

Herfstvakantie in elk geval nog de tijd geven om te groeien/wortelen. 

 

 

Crocs/sloffen en laarzen voor 0 t/m groep 3. 

Op de benedenverdieping willen we graag voor alle kinderen Crocs (hoeft niet van het merk Crocs 

zelf te zijn, mag ook een andere variant) of sloffen voor binnen (Crocs hebben de voorkeur i.v.m. 

minder glad) én laarzen voor buiten. Zo kunnen de kinderen buiten heerlijk met het water en de 

modder spelen en houden we het binnen schoon, zodat ze daar op de grond kunnen spelen zonder 

tussen de modder en het zand te zitten. De allerkleinsten spelen op blote voeten, dat gebeurt nu 

ook. We willen jullie vragen om je kind(eren) dit mee te geven, graag voorzien van een naam.  

 

 

Trakteren. 

Binnen ons IKC willen we graag gezonde traktaties. Jarig zijn is voor kinderen natuurlijk speciaal 

en we maken er dan ook samen een feestelijke dag van. De kinderen mogen binnen hun eigen 

stamgroep trakteren op iets kleins en gezonds. Voor de coaches hoef je niks anders mee te 

nemen ook wij doen mee aan de gezonde traktatie. Voor tips kijk eens op:  

 

• https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/M

ijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf 

• https://www.minime.nl/artikelen/2204/traktaties-kinderdagverblijf-gezond-tips 

• https://www.mamaliefde.nl/gezonde-suikervrije-traktatie-voorbeelden-zonder-suiker/ 

 

 

 

 

 

https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje%202019.pdf
https://www.minime.nl/artikelen/2204/traktaties-kinderdagverblijf-gezond-tips
https://www.mamaliefde.nl/gezonde-suikervrije-traktatie-voorbeelden-zonder-suiker/


 
 

Oproep stamgroep ouders. 

We willen ouders graag actief betrekken binnen het onderwijs. Ouderhulp op de locatie is gelukkig weer 

mogelijk. We gaan ook dit jaar weer werken met stamgroep ouders voor de onderwijs stamgroepen. Heb je 

hier belangstelling voor geef dit dan voor donderdag 2 september door aan de stamgroep coaches. Er is 

een max van 2 stamgroep ouders per stamgroep. Als de groep compleet is, zal de groep ouders uitgenodigd 

worden voor een 1ste fysieke bijeenkomst op de locatie met Mandy Wienk. We maken kennis met elkaar, 

bespreken de rol en de taken van een stamgroep ouder én de ideeën om actief betrokken te zijn en een 

bijdrage te kunnen leveren met hand en span diensten voor de coach. 

 

 

Uitslag verkeersenquête. 

In april is er een enquête naar alle ouders verstuurd over de verkeerssituatie rondom IKC Ebbinge. Hierbij 

de conclusies uit die enquête: 

➢ 82% van de ouders die met de auto komt, loopt met hun kind mee naar de ingang. 

➢ Ouders geven aan dat er te weinig parkeerplekken rondom het IKC zijn. 

➢ Op maandag zijn er meer ouders die met de auto naar het IKC komen. 

➢ 61 % beschouwt de IKC omgeving als onveilig, 26 % is neutraal en 13 % vindt het veilig 

➢ Het gevoel van onveiligheid komt doordat er veel gemotoriseerd verkeer is binnen de IKC 

omgeving. 

➢ De plekken die als meest onveilig naar voren komen zijn: 

o Kolendrift/Langestraat Oversteek/busbaan/fietspad 

o Boterdiep  Oversteek/ingang 

o Studentenhotel  Oversteek/kruising 

o Bloemstraat  Oversteek/kruising   

 

 

 

 

 

 

 

De top 4 van oplossingen die door ouders aangedragen zijn, zijn de volgende:  

➢ Zebrapad naast de school (Langestraat/busbaan) 

➢ Verkeersbrigadiers (klaar-overs) inzetten 

➢ De snelheid op de wegen rond school verlagen door bv. drempels of 30 km-zone 

➢ Een Kiss & Ride-strook waar kinderen veilig uit kunnen stappen zonder dat geparkeerd wordt 

 

De verkeerssituatie rondom IKC Ebbinge is een complexe situatie, dat is door zowel gemeente, schouw VVN 

én ouders en medewerkers IKC geconcludeerd. IKC Ebbinge staat in een auto luwe omgeving, waarbij een 

Kiss & Ride zone er niet zal komen. De gemeente verwijst naar de omringende parkeerplekken. Wij als IKC, 

willen ouders dan ook verzoeken om zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen én om als je wel met 

de auto komt vooral niet op plekken te parkeren waar het niet mag of dubbel te parkeren in de 

aangrenzende straten. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op voor de andere verkeersdeelnemers. 

 

Inmiddels zijn we verder gegaan met het overleg met de gemeente en VVN.  
VVN heeft een onafhankelijke en adviserende rol. Het VVN gaat het IKC begeleiden in het maken van een 

verkeersplan met afspraken en daarbij behorende acties. De ouders in de werkgroep verkeer zijn hier actief 

bij betrokken. Onderdeel van het verkeerplan is het onderzoeken of we verkeersbrigadiers kunnen opleiden 

om te begeleiden bij het oversteken  

 

Het overleg heeft voor nu al geresulteerd tot een ontwerp voor een betere oversteek bij de Kolendrift/ 

Langestraat. In de bijlage vinden jullie het ontwerp. Het doel is de oversteek duidelijk in beeld te brengen, 

ouders en kinderen de oversteek in twee stappen te kunnen laten maken en de snelheid in het fietspad te 

beperken door snelheidsdrempels.  

 

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

  



 
Vakantieperiode op de BSO. 

De eerste drie weken werkten we met de thema’s: sport en spel week, tropische week en de water week.  

In de eerste week hebben de kinderen kunnen genieten van verschillende soorten sporten en spellen 

zoals: pijl en boogschieten, een rolstoelrace, voetbaltoernooi en gieten op een doel.  

De tweede week kwamen de kinderen binnen op een tropisch aangeklede BSO. In deze week hebben ze 

onder andere een Hawaï slinger gemaakt, een lekkere fruitspies gegeten, een film gekeken en mocktails 

gedronken.  

In de water week stond werd er o.a. een watergevecht gehouden, konden ze een waterparcours met 

glijbaan afleggen en ballonnen versieren.  

De laatste 3 weken stonden in het teken van: kamperen, theater en de-gekke-week. De kinderen gingen 

‘kamperen op Ebbinge’. Op de locatie stond een tent en allerlei andere spullen die je nodig hebt om te 

kamperen. De kinderen hebben in deze week broodjes boven het vuur gemaakt, watermeloen pizza 

gegeten en een ijsjes kraam opgezet.  

In week vijf hadden we de theater week, we gingen maskers maken en ook maakten we super gekke 

dramatische foto’s. De kinderen konden hun eigen pannenkoek bakken en deden mee aan allemaal drama 

spellen. Er werd ook heerlijk gedanst.  

De laatste week was de-gekke-week, met allemaal gekke activiteiten. We hadden o.a. gekke haren dag! 

Iedereen had gekke en gekleurde haren, zelfs de coaches. We deden gekke bingo en ze konden lekker 

springen op een jungle spring kasteel. We hebben samen zelf sushi gemaakt en de kinderen gingen 

sumoworstelen. Alles bij elkaar was het een te gekke vakantieperiode met enorm veel activiteiten!!!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Vakantieperiode op het KDV. 

Ook op het KDV was er van alles te doen in de zomervakantie. Hieronder een kleine indruk van vele diverse 

activiteiten. 

Op Zonnesteen wordt er met zwart en wit geverfd, wordt er geholpen bij het poetsen. Wordt het fruit met 

vrachtwagens aangesleept en wordt er op boten vól met rozijntjes getrakteerd.  
 

      
 

              
 

En we vieren de aanschaf van een theepot met een "high tea". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van Maansteen genoten buiten in de tuin. 

 

  

En toen de vakantie voorbij was, 

moesten sommige kinderen, die lang 

niet geweest waren wel even wennen. 

Maar tegelijk verrasten ze ons ook  

doordat ze geleerd hadden te kruipen  

of lopen. 

 

  



 
De peuters van Natuur en Edelsteen mochten regelmatig meedoen met de activiteiten van de BSO, dat was 

wel super stoer. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

Za 28 augustus  Bommen Berend 

Ma 30 augustus  Margedag 

 

Margedagen 2021:     2022:  

Do  30 september     Di  25 januari 

Vrij 15 oktober      Vrij 18 februari 

Ma  06 december     Woe 11 mei 

Vrij 24 december vanaf 12 uur    Di  07 juni 

       Vrij 17 juni 

      

Vakanties 2021-2022: 

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 

Kerstvakantie 25 december t/m 9 januari 

Voorjaarsvakantie 19 t/m 27 februari 

2e Paasdag 18 april  Opvang en onderwijs gesloten 

Meivakantie 23 april t/m 8 mei N.B. de 1ste week is voor de BSO een margedagenweek van 23 t/m 29 april  

Koningsdag 27 april  Opvang en onderwijs gesloten 

Hemelvaart 26 t/m 29 mei 

2e Pinksterdag 6 juni  Opvang en onderwijs gesloten 

Zomervakantie 2022 16 juli t/m 28 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 20-24 september zal nieuwsbrief 2 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende 

berichten zijn, dit eerder toesturen. 

 

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

