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In deze nieuwsbrief informatie over:
❖ Corona berichten
❖ Het werken met kernconcepten
❖ Bericht over dubbel parkeren Boterdiep
❖ Oproep verkeersbrigadiers
❖ Informatieochtend/ middag onderwijs
❖ Stamgroep ouders onderwijs
❖ Kinderboekenweek
❖ Berichtje van de Maangroep
❖ Smoelenposter
❖ Verhaal van Zonnesteen
❖ Rondje voorstellen (zie ook bijlage)
❖ Oktober is kindermaand.
❖ Belangrijke data waaronder ook; margedagen en vakantie
❖ Website en Instagram & schoolgids
❖ Volgende nieuwsbrief
Corona berichten.
Vanaf 25 september worden er meer maatregelen losgelaten. Als IKC hebben we besloten om in elk geval
tot aan de herfstvakantie de ouders en de kinderen nog bij de deur welkom te heten. Na de herfstvakantie
zullen we bekijken, hoe we jullie ouders, in kleinere groepen verdeeld binnen kunnen laten komen.
Verder is er een nieuwe beslisboom, klik op de link om deze te lezen: www.boink.info/beslisboom
Het werken met kernconcepten.
Passend bij onze IKC visie willen wij de komende jaren werken aan een integrale aanpak voor:
wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, 21e-eeuwse vaardigheden en de doelen van digitale geletterdheid.
Dit gaan we doen door middel van het werken met kernconcepten. Hiervoor hebben we afgesproken dat we
met het gehele IKC (onderwijs en opvang) werken aan dezelfde thema’s.

Het werken met kernconcepten is een aanpak, waarbij doelgericht gewerkt wordt aan het krijgen van
inzichten. De kernconcepten bestaan uit acht met elkaar samenhangende clusters van inzichtdoelen, die in
acht thema’s worden uitgewerkt. Op basis van de doelen kunnen de coaches de ontwikkelomgeving van de
kinderen inrichten met allerlei uitdagende werkvormen, activiteiten en leerbronnen. Bij het werken met
kernconcepten worden de 21e-eeuwse vaardigheden en creatieve vakken geïntegreerd. Het geeft kinderen
veel ruimte voor eigen onderzoek en gaat uit van verschillende soorten kennis die ook een verschillende
aanpak vragen. Het inrichten van een leerrijke en uitdagende omgeving waarbij kinderen in hoeken/
ateliers werken die passen bij het thema, hoort hierbij.
We zijn dit jaar gestart met het eerste thema; Binding. Dit thema wordt op alle units op diverse manieren
vormgegeven. Dit thema is heel passend voor de start van het IKC jaar omdat het gaat over; jezelf en de
ander, talenten ontdekken, vriendjes en vriendinnetjes, relaties met de ander (klein en groot),
groepsvorming, etc. etc.
Elke middag worden rondom dit thema, in samenwerking met de coaches opvang, activiteiten
georganiseerd op het ontwikkelplein. We werken 8 weken aan één thema (inclusief afsluiting).
Tijdens de afsluiting presenteert elke schoolunit aan elkaar wat de kinderen geleerd hebben.

Ons gehele IKC team krijgt scholing over het werken met kernconcepten. Deze scholing vindt plaats op een
aantal gezamenlijke margedagen. De eerste scholing heeft op 30 augustus plaatsgevonden. We leren,
gekoppeld aan de kerndoelen van het kernconcept doelgerichte, kwalitatief hoge activiteiten te
ontwikkelen in een rijke uitdagende omgeving. Dit jaar werken we 4 kernconcepten uit met elkaar,
verspreid over diverse blokken in het jaar.
We nodigen jullie graag uit om deze werkwijze in de praktijk te kunnen laten zien. Binnen het onderwijs zal
dit gebeuren tijdens onze eerste ronde informatiemiddag/ ochtend, waar jullie al een eerste uitwerking van
het eerste concept zullen zien. Binnen opvang zullen we hier over vertellen bij de overdracht of via de
themabrieven.
Later in het jaar gaan we specifiek rondom het werken met kernconcepten weer een kijkmoment
organiseren. Elke unit natuurlijk weer op zijn eigen wijze en met veel inbreng van de kinderen.
Bericht over dubbel parkeren Boterdiep.
Vanuit de werkgroep verkeer zetten we ons in om een veilige schoolomgeving te creëren. De plannen voor
een betere oversteek bij de Kolendrift - Langestraat zijn in voorbereiding (zie vorige nieuwsbrief).
We vragen in deze nieuwsbrief nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid op het Boterdiep.
De afgelopen week hebben we in de ochtend geobserveerd hoe deze verkeerssituatie nu verloopt.
We hebben helaas gezien dat nog te veel ouders de auto op het fietspad parkeren en uitstappen om hun
kind naar school te brengen. 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.
Als we dit signaleerden hebben we dit met de ouders besproken en uitleg gegeven over deze gevaarlijke
situatie. Maar 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.
We willen graag de mogelijkheid van inzet van ouders als verkeersbrigadiers
gaan verkennen. We denken dat dit een goede manier is om de kinderen te
helpen bij een veilige oversteek, zowel bij het Boterdiep als bij de Langestraat.
Het doel is om een grote groep ouders bereid te vinden, zodat we een rooster
kunnen maken en dat het voor iedere ouder een kleine inzet vraagt van 1x in de
14 dagen. Het gaat dan om hulp aan het begin van de dag (start school) en om
14 uur. Voor de ouders die als verkeersbrigadiers "dienst" hebben, kunnen de
kinderen eerder op het IKC gebracht worden.
De ouders worden opgeleid door de politie, zodat alle handelingen in het
verkeer veilig zijn.
Bij deze doen wij een dringende oproep aan jullie: Wie oh wie wil zich opgeven?
Aanmelden kan bij Mandy Wienk (a.m.wienk@o2g2.nl).
Informatiemiddag onderwijs.
Zoals jullie in een eerder bericht hebt kunnen lezen gaan we de komende periode ouders uitnodigen voor
een kijkochtend/ middag. We hebben gekozen voor informatie momenten "nieuwe stijl" waarbij we
nadrukkelijk ook de kinderen betrekken. Op deze momenten vertellen kinderen en medewerkers wat we
allemaal doen op school. Jullie hebben inmiddels van alle units een uitnodiging en toelichting ontvangen.
In de unit 2 en 3 zijn de kinderen zijn al druk bezig met het voorbereiden van hun verhaal/ presentaties.
We hopen dat jullie allemaal kunnen komen kijken. We zullen deze momenten vaker gaan organiseren in
het jaar. Voor sommige stamgroepen zullen we een ouderavond organiseren aan de hand van een thema.
Jullie krijgen hierover natuurlijk op tijd een uitnodiging.

Stamgroep ouders onderwijs.
Op 1 groep na hebben we alle stamgroep ouders in het onderwijs nu compleet.
Deze ouders worden een belangrijke schakel tussen alle ouders van de stamgroep en de coach.
Volgende week dinsdagavond zullen we elkaar fysiek op het IKC ontmoeten. We maken kennis met
elkaar en we praten over de rol en de taken van een stamgroep ouder. Daarna zullen de
stamgroep ouders zich voorstellen gaan stellen aan de andere ouders van de stamgroep.
Kinderboekenweek.
Vanaf 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is; “Wat je worden wilt”. Dit thema sluit
mooi aan bij ons kernconcept Binding. De ouders van de bibliotheek kopen weer prachtige nieuwe
boeken voor alle kinderen. De boeken worden eerst geïntroduceerd aan de kinderen op alle
onderwijsunits en komen daarna in de bibliotheek. Op de units (vanaf 3 jaar) gaan we een
ruilboekenkast maken, waar kinderen boeken kunnen ruilen met elkaar. Ook komt er een ruilmarkt
voor kinderen en een boeken koopmarkt voor ouders en kinderen. Meer informatie hierover krijgen
jullie via mijnschool.
Berichtje Maangroep.
Op de Maangroep zijn we bezig geweest met een verfactiviteit, lekker voelen en ervaren wat je met verf
kan! De kinderen konden lekker kliederen op een groot stuk papier en zo met elkaar een kunstwerk
maken. Met handen en voeten, maar ook met een autootje waren ze aan het ontdekken.

Met als eindresultaat:

Smoelenposter.
We hebben alle coaches binnen het IKC weer op de foto gezet en een nieuwe "smoelenposter" gemaakt.
Deze hangen we op in het gebouw en delen we via mijnschool/ouderportaal. Zo kunnen jullie altijd een
gezicht bij een naam vinden.

Zonnesteen.
Een jaar geleden begonnen we met een paar baby’s, de verwachte toestroom bleef uit. Maar
gedurende het jaar namen de rondleidingen en de daarop volgende aanmeldingen toe. Inmiddels zijn
we uitgegroeid tot een volwaardige babygroep. Met Suzanne als versterking binnen ons
Zonnesteenteam. De eerste gestarte baby’s hebben inmiddels de overstap gemaakt naar de
peutergroep en een frisse aanwas aan baby’s heeft hun plekje alweer opgevuld.
Op de groep hechten we veel waarde aan veiligheid en autonomie. We nemen de tijd om ‘s ochtends
afscheid te nemen van jullie als ouders. Voor de één gaat dat gepaard met tranen, de ander kijkt niet op
of om als jullie naar het werk vertrekken. En hoe er ook afscheid genomen wordt, alles mag er zijn. We
nemen de tijd om te troosten, op schoot, soms met een favoriete knuffel erbij. En vanuit deze veiligheid
wordt dan vanzelf de stap naar het spelen gemaakt. Elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.
Tijdens het fruit eten kijken we nauwkeurig wie wat kan oefenen. Iedereen drinkt uit een bekertje van
glas, de één zelfstandig, de ander met hulp. Glas omdat er dan gezien wordt hoeveel er in de beker zit,
hoever je je beker dan moet kiepen om een slok te kunnen nemen en om echt materiaal te kunnen
ervaren. Als je glas laat vallen gaat het stuk, dit maakt dat de kinderen nooit gooien met hun bekers en
borden in tegenstelling bij het gebruik van plastic servies. Er gaat een groot
bord gevuld met verschillende soorten fruit rond, bananen in stukken maar
nog welin schil. Zo wordt er geoefend met de motoriek en ervaren ze dat
banaan een schil heeft.
Tijdens de lunch wordt er gegeten van stenen borden en mogen de kinderen
altijd kiezen uit het beleg. Veel soorten zijn voor de jongsten te
overweldigend, daarom beperken we voor hen de keuze uit twee
belegsoorten. Het is zo mooi om te zien hoe jong ze al een keuze kunnen
maken, nog lang niet altijd met woorden maar wel door te wijzen of te
kijken. Ook bij het drinken is er altijd een keuze: water of thee en bij de
lunch melk of thee. Sommige kinderen kiezen weken lang hetzelfde en dan ineens zijn ze er aan toe om
iets nieuws te proberen!
Naast veiligheid en autonomie vinden we ook het naar buiten gaan een belangrijk onderdeel van de
dag. Voor de jongsten betekent dat soms slapen in een buitenhuisje of buiten in de kinderwagen.
Voor een ander betekent dat echt spelen in de peutertuin met water, zand en klimmogelijkheden.
Vies worden is daarin geen belemmering, de laarzen gaan aan en een soms ook een
buitenspeelbroek. Aan de te drogen kleding over het hek is altijd te zien dat er weer fijne
buitenspeelavonturen zijn beleefd!
Ook heb we op de groep aandacht voor de seizoenen. De boekjes en de tak boven de tafel
veranderen altijd mee. Nog even en er zullen weer kastanjes op de groep te vinden zijn. De kinderen
krijgen volop de ruimte om te bewegen en het materiaal te ontdekken. Er wordt naar hartenlust
gestapeld met potten en pannen, de percolator in de speelkeuken wordt regelmatig uit elkaar
gedraaid, er verdwijnen sjaaltjes en auto’s in tassen. Zo wordt er de hele dag “gewerkt” door te
spelen, wat allemaal bijdraagt aan de ontwikkeling. Kinderen worden nooit zomaar opgepakt, verbaal
ondersteunen wij als pedagogisch medewerkers ons handelen.
Na een periode van op vakantie gaan is de personele bezetting van de groep weer compleet. Elke dag
genieten we van het mogen bijdragen aan de ontwikkeling van jullie kinderen, we kunnen ons geen
dankbaarder beroep voorstellen!
Rondje voorstellen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief hebben we een rondje voorstellen van onze nieuwe stagiaires
toegevoegd, die allemaal nieuw na de zomervakantie gestart zijn. We hebben studenten van de PABO,
maar ook van de gecombineerde IKC opleidingen van Noorderpoort (combi onderwijsassistent en
gespecialiseerd pedagogisch medewerker) en Alfa collega (combi sport en bewegen en pedagogisch
medewerker). Alle studenten zijn verdeeld over de units.

Oktober is kindermaand.
Kinderen krijgen in deze maand gratis toegang tot musea, voorstellingen en activiteiten in de provincies
Groningen en Drenthe. Kijk voor meer informatie op: https://www.kunstencultuur.nl/evenement/oktoberkindermaand
Belangrijke data:
30 september: Margedag
4 oktober:
Dierendag
5 oktober:
Dag van de leerkracht
15 oktober:
Margedag
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober

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 25-29 oktober zal nieuwsbrief 3 verschijnen. Uiteraard zullen we als er dringende berichten
zijn, dit eerder toesturen.

