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  Nieuwsbrief 1 - augustus 2020 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Vol energie en met ontzettend mooi weer zijn we gestart met het 
schooljaar 2020-2021. Het is fijn om alle kinderen en vele ouders weer te 
zien! In de laatste week van de vakantie heeft het nieuwe onderwijsteam 
zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe jaar en verder kennis met 
elkaar gemaakt.   
 
In de eerste weken van het schooljaar staat groepsvorming centraal. 
Vanuit onze methode de Vreedzame School worden er in elke groep 
lessen gegeven rondom het thema ‘We horen bij elkaar’. We gaan er 
samen (kinderen-team-ouders) een mooi jaar van maken!  
 
De nieuwsbrief verschijnt maandelijks.  

Vriendelijke groet, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 
De directie 
 
 

Openingsdag De Kiem 
Op swingende wijze hebben we op woensdag 19 augustus De Kiem officieel 
geopend. Er waren voor alle jaargroepen workshops van Samba Salad (van 
peuters t/m groep 8). Aan het einde van de dag hebben we met de hele Kiem 
op het schoolplein gekeken naar alle optredens. Het was een ritmisch en 
muzikaal feestje! 

 

 

Belangrijke data:  
 
9 september 
MR-vergadering 
 
10 september 
Informatieavond (o.v.b.) 

 
25 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
28 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 

 
 

Korte mededelingen: 

Ziekmeldingen geeft u                  
’s morgens voor half 9 door via 
de Fiep app (door op het 
groene plusje te drukken). Zo 
komt de melding rechtstreeks 
bij de leerkracht(en) van uw 
kind terecht. Ook tandarts- en 
doktersbezoeken kunt u via de 
Fiep app doorgeven.  

Verlofaanvragen doet u 
middels een verlofaanvraag-
formulier, af te halen bij de 
directie.  

Het schoolreisje voor de 
groepen 1 t/m 7 staat onder 
voorbehoud gepland in het 
voorjaar van 2021.  

Wilt u zelf uw kind controleren 
op hoofdluis? Bij constatering 
graag de leerkracht even 
inlichten! 
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Communicatie tussen ouder en leerkracht 
Voor de zomervakantie hebben leerkrachten door het uitbreken van het coronavirus op een andere manier contact 
gehad met ouders dan wij gewend waren. Ook nu is er nog voornamelijk contact met ouders op ‘afstand’.      
Door de inzet van de Fiep app onderhouden wij het contact met u, maar dat kan vanaf heden ook andersom. Via 
de groene knop kunt u een Topic starten met de leerkracht waarin u bijvoorbeeld een korte vraag kunt stellen. Ook 
kunt u nog altijd via telefoon of mail (voornaam.achternaam@blosse.nl) contact met de leerkracht opnemen.  
 
We vragen u dringend om leerkrachten niet te benaderen via hun privé telefoonnummer als deze in uw bezit is.  
 

Buitenschoolse opvang 
De afgelopen weken is de aula omgetoverd tot een mooie ruimte waar de buitenschoolse opvang een plaats heeft. 
De overgang van onderwijs naar de opvang verloopt op deze manier als vanzelf en onder één dak. Op dit moment 
is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 18.00 uur BSO. We staan te trappelen om 
ook op de vrijdag open te gaan, wanneer er ook op vrijdag meer dan drie kinderen aangemeld worden kunnen we 
op deze dag opvang gaan verzorgen. Wanneer u vragen of opmerkingen over de BSO heeft kunt u altijd contact 
opnemen met onze manager Hinke Beuckens via hinke.beuckens@blosse.nl.  
 

Nieuwe gymdocent 
Vanuit Holland Sport verzorgt onze nieuwe gymdocent, Melissa van der Veldt, dit schooljaar de 
gymlessen op de Kiem. De leerlingen van groep 3-8 krijgen het hele jaar twee keer in de week les 
van een vakdocent. Melissa help de leerkrachten van de groepen 1/2 met het klaarzetten van de 
speelzaal om ook daar een passend en uitdagend aanbod te verzorgen. We wensen Melissa, samen 
met onze kinderen een sportieve en mooie tijd toe!  
 

Toestemming gebruik persoonsgegevens (AVG) 
Op ons kindcentrum laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt 
tijdens verschillende gelegenheden, waaronder evenementen, schoolreisjes en lessen. Deze media wordt 
voornamelijk gepubliceerd in een afschermde omgeving (Fiep app). Bij bijzondere gelegenheden, zoals de 
schoolvoetbal, worden deze foto’s ook gebruikt voor een bericht in de lokale krant of op onze website. Ook uw 
zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. Voor het maken en publiceren van foto’s en 
video’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s en andere persoonsgegevens op internet geldt 
bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens.  
 
Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen 
ondervinden. Kinderen worden niet frontaal van dichtbij afgebeeld en ook worden er nooit namen met foto’s of 
video’s gecombineerd in het openbaar.  
 
Dit jaar vragen wij aan alle ouders opnieuw toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s van uw 
zoon/dochter. Deze toestemming geldt voor de hele schoolperiode van uw kind. De formulieren worden aan alle 
oudste kinderen uit een gezin uitgedeeld. Wilt u het ingevulde exemplaar z.s.m. weer inleveren bij de leerkracht?  

  

De Vreedzame school  
Op De Kiem volgen wij het programma van De Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een 
positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als team hebben de 
taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet 
alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de 
kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de 
nodige sociale vaardigheden te oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op 
een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te 
nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen 
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het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan 
worden. 
 
Blok 1: ‘We horen bij elkaar’ 
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken 
over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van een school of klas 
een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met 
elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker 
als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets 
met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een 
onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De 
kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor 
de mening van anderen. Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere 
dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les. 

 


