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Corona berichten.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al genoemd zouden we na de herfstvakantie jullie verder informeren n.a.v. de
verruiming van de maatregelen. Vanwege de toch weer toenemende aantallen positieve besmettingen
willen we de persconferentie van dinsdag 2 november nog afwachten voordat we de nieuwe afspraken met
jullie delen. Afgelopen periode hebben we voor bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken, wennen en helpen
in kleine groepjes al wel ouders toegelaten. De komende tijd willen in het IKC team bespreken hoe we het
binnen komen van de ouders in kleine groepjes vorm kunnen geven. Hier zullen we jullie na de
persconferentie van dinsdag 2 november verder over informeren.
Ook is er een nieuwe beslisboom voor 0 t/m 3 jarigen, klik op de link om deze te lezen:
www.boink.info/beslisboom
Het werken met kernconcepten.
Vrijdag 15 oktober hebben we onze 2de scholing Kernconcepten gehad. Hier hebben we terug gekeken op
het thema Binding en een start gemaakt met de voorbereiding van ons 2de thema Tijd en Ruimte””. Tot aan
de Kerstvakantie gaan we met dit thema werken en ook de feestelijke dagen als 11 november, Sint en
Kerst worden binnen dit thema meegenomen. Alle groepen gaan met dit thema werken, aangepast aan de
leeftijd van de kinderen.
Binnen unit 0 gaan we bezig met Tijd, hierbij kun je denken aan; de dagen van de week, dag en nacht,
seizoenen. Het boek: “Raad eens hoeveel ik van je hou” wordt hierbij gebruikt.
Unit 1 en 2 hebben ook Tijd als thema gekozen; wat is tijd, de veranderingen van de seizoenen, klokken,
zonnewijzers, de kalender, tijdlijn etc komen aan bod.
Unit 3 kiest voor thema Ruimte en gaat o.a. bezig met het heelal, ruimte en planeten.
Elke stamgroep& unit geeft hier zijn eigen unieke invulling aan.
Het tweede kernconcept wordt voor alle kinderen geopend met een theatervoorstelling; “de tijdmachine” op
woensdag 3 november.
Via het weekbericht houden we jullie op de hoogte van alle activiteiten en zullen we ook leuke foto’s sturen
via het fotoalbum op MijnSchool.
Oproep: Mocht u leuke spullen, andere items hebben voor in de vitrinekast of huishoek wat goed aansluit
bij dit thema geef het door aan de stamgroep coach..
Kernconcepten op de Natuursteen
Het kernconcept “Binding” hebben wij afgesloten. Op de Natuursteen hadden wij dit in het thema “wie ben
ik?” verpakt. De kinderen hebben met veel plezier foto’s bekeken van elkaar. Hierdoor hebben ze elkaar
beter leren kennen en elkaars naam kunnen oefenen. Daarnaast hebben ze de namen geoefend door het
liedje “ik ben ik” te zingen.

Het volgende kernconcept is “Tijd en ruimte”. Wij verpakken dit in het thema “onze sterren”. Dit is terug te
vinden in onze lampion en tijdens de kerst. Verder gaan we foto’s van de kinderen maken, die wij dagelijks
gaan ophangen met de kinderen, want zij zijn “onze sterren”. Onze dagritme kaarten, waarmee de kinderen
in beeld kunnen volgen waar we zitten op de dag (etenstijd/slaaptijd/speeltijd, etc.) gaan wij
personaliseren door één van de kinderen van de groep bij de diverse activiteiten te fotograferen. Het
nieuwe thema starten we met het boek “Raad eens hoeveel ik van je houd”.
Ondertussen zijn we bij de peuters druk bezig om te knutselen aan
onze Sterren lampions (willen jullie een lampionstokje
meenemen?). Ook zijn we begonnen met Sint Maarten liedjes
oefenen. Met strakjes de lampionstokjes erbij zijn we er helemaal
klaar voor.

Bericht over parkeren Boterdiep/Langestraat.
Nu het echt herfst begint te worden met ook steeds meer herfstachtig regenweer, merken we dat het
aantal ouders dat met de auto komt brengen ook weer toeneemt. Daarom vragen we nogmaals in deze
nieuwsbrief nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid op het Boterdiep en de Langestraat.
Graag niet parkeren op het fietspad, hierdoor ontstaan zéér gevaarlijke situaties, omdat de ouders met
kinderen op de fiets om deze auto’s heen moeten fietsen. Daardoor moeten zij dan op de rijbaan fietsen
waar ook de bussen en auto’s rijden.
We willen ouders nogmaals met klem vragen de auto op de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren,
ook als dat betekent dat jullie iets verder moeten lopen. Er zijn voldoende plekken beschikbaar in de
omgeving. In overleg met de gemeente hebben we besloten dat bij geen verbetering we handhaving gaan
inzetten.
Oproep verkeersbrigadiers.
Na herhaalde oproepen hebben we nu 7 ouders die zich hebben opgegeven. Hartstikke fijn!
Maar we willen graag de groep nog groter hebben, zodat we een rooster kunnen maken
waarbij iedereen minimaal ingezet hoeft te worden. Dus hierbij opnieuw een oproep om je
aan te melden. We hopen op nog een flink aantal aanmeldingen!
Aanmelden kan bij Mandy Wienk (a.m.wienk@o2g2.nl).
Maandag 8 november sturen we een uitnodiging naar iedereen die zich heeft opgegeven en
zullen we het traject en de organisatie gaan toelichten.

Actie Riemer Kinderboekenweek.
Heb je als ouder een boek gekocht tijdens de Kinderboekenweek bij boekhandel Riemer, lever dan jouw
bonnetje in bij onze biebouders want dan kunnen wij hierdoor extra korting krijgen bij Riemer als we voor
ons IKC boeken gaan halen.

Nieuwe stagiaires en nieuwe administratieve kracht onderwijs.
In de bijlage vinden jullie de stagiaires die zich de vorige keer nog niet hebben voorgesteld.
Binnen onderwijs is er een nieuwe administratieve kracht. Priscilla v.d. Meulen is met
zwangerschapsverlof gegaan en zij wordt tijdelijk vervangen door Loes Gooijaarts. Op maandag
en woensdag is zij aanwezig op locatie Ebbinge en op vrijdag op de locatie IKC Borgman
Oosterpoort.

Een plas water. Verhaal van Zonnesteen.
Het heeft geregend vannacht en er liggen buiten overal plassen. Na het fruit eten maken we ons klaar.
Laarzen aan, buitenspeelbroeken aan en we rennen naar buiten! Eerst kijken we wat er allemaal te vinden
is buiten en al gauw zien we de plassen water. Jij gaat al met je laarzen aan in de plas staan.
Dan voorzichtig beweeg je met je laarzen in het water, dan een beetje wilder en vervolgens stampen! Een
grote lach verschijnt op je gezicht, het mág allemaal!
Opeens verlies je je evenwicht en boems….. je zit met je billen vol in de plas. Het
lijkt je niet te deren. Je blijft gewoon zitten, kijkt naast je en je voelt met je handen
aan het natte zand om je heen.
Een peuter komt kijken en voelt ook het natte zand. Een beetje modder wordt door
de peuter op je broek gedaan. En met een stokje tekent de peuter in de modder op
je broek.
Jij kijkt vol interesse naar al deze activiteit. De peuter heeft een hand vol modder
vast en waar beland deze klodder????? Op je hoofd!!!!!! Druppels water lopen
langs je wangen. Hoe voelt dat? Zo met de modder op je hoofd?
Hierna is het tijd voor een fijn warm bad om je weer schoon en fris aan te kleden.
Wat een ervaring heb je opgedaan en vooral: Wat heb je hiervan genoten!! Een
gouden combinatie!

Ontwikkelingen IKC plein.
Zoals jullie hebben kunnen zien wordt er nog steeds hard gewerkt aan ons plein. Op woensdag 27 oktober
zijn de definitieve poorten geplaatst. Op 28 oktober zijn de hekwerken langs de muur van de achterkant
van de huizen aan de Bloemstraat geplaatst. Hier worden 4 en 5 november dan de Hedera tegenaan
gepoot zodat we een mooie groene muur krijgen. In november zal er nog 1 nieuwe boom gepoot worden en
tegelijk wordt er ook een boom vervangen.
De nieuwe poorten zullen maandag t/m vrijdag van 7.00-18.30 uur geopend zijn en op zaterdag van 12.0017.00 uur. Verder zullen er borden met ‘huisregels’ komen, deze zijn in overleg met de buurtbewoners
opgesteld. We houden op deze manier ook rekening met de wensen van onze buren.
Sint Maarten viering.
De komende weken zal er op elke Unit aandacht besteed worden aan het
Sint Maarten feest.
Er worden momenteel in elke stamgroep prachtige lampionnen gemaakt
door de kinderen samen met de coaches. Het thema dit jaar op de units 1,
2 en 3 is Tijd & Ruimte. Op elke unit werken de kinderen in verschillende
groepsruimten aan een door hun gekozen lampion.
Daarnaast zal er gedurende de komende dagen extra tijd besteed worden
aan het zingen van nieuwe en oude Sint Maarten liedjes.
Elk kind heeft nog wel een lichtje nodig, zodat de lampionnen ook aan
elkaar getoond kunnen worden. De lichtjes, voorzien van naam en batterij,
kunnen bij de coach van elke stamgroep worden ingeleverd tot uiterlijk
maandag 8 november en zullen samen met de lampion op donderdag 11
november weer mee naar huis gegeven worden.

Activiteitenkalender BSO november.

Afscheid Peter Prins.
De afgelopen twee dagen hebben we met alle kinderen van de drie IKC’s afscheid
genomen van Peter Prins. Op donderdag hebben we hem met alle kinderen van de
stamgroepen 3 tot en met 8 toegezongen op de Grote Markt en zijn er drie zelfgemaakte
schilderijen aangeboden.
Vandaag heeft Peter op elke locatie afscheid genomen. De kinderen hebben hem met
een erehaag ontvangen en we hebben een deel van het plein naar hem vernoemd en
Peter mocht het naambordje onthullen.
Vanavond nemen we afscheid van Peter met alle collega’s en
oud-collega’s en andere genodigden.
We wensen Peter een heel fijne pensioentijd toe en bedanken
hem voor 20 jaar fantastisch leiding te hebben gegeven aan
de Borgmanschool.

Belangrijke data:
Donderdag 11 november
Vrijdag 3 december
Maandag 6 december
25 december t/m 9 januari

Sint Maarten
viering Sinterklaas
margedag onderwijs
Kerstvakantie

Website:
Heeft u onze website al eens bekeken?
Klik op deze link: www.ikcgroningen.nl/borgman-ebbinge of kijk op Instagram: IKC Borgman Ebbinge
(@ikc_ebbinge) • Instagram-foto's en -video's. 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 22 t/m 26 november zal nieuwsbrief 4 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende
berichten zijn, dit eerder toesturen.

