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  Nieuwsbrief 2 - september 2020 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vorige week heeft u een Fiep bericht ontvangen ‘Corona in ons onderwijs 
en opvang in schooljaar 2021’ vanuit ons bestuur. In lijn der verwachting 
ligt dat we het ‘traditionele’ onderwijs op school moeten gaan 
combineren met thuisonderwijs omdat er teveel leerkrachten ziek zijn of 
in quarantaine zitten. Wij hebben hier samen met het team en de MR een 
plan voor opgesteld. In deze nieuwsbrief leest u onder andere hoe wij 
handelen bij afwezigheid van een leerkracht of wanneer een kind thuis 
komt te zitten.  
 
Studiedagen 
Op 25 en 28 september heeft het onderwijsteam twee studiedagen. Op 
deze dagen werken we verder aan de missie & visie van De Kiem.  
Het team gaat in groepjes collega scholen bezoeken om inspiratie op te 
doen en om onze huidige kennis over onderwijs te verrijken. Een van de 
vier kernwaarden van de Kiem (betrokkenheid) staat op deze dagen 
centraal. We kijken naar hoe kinderen worden betrokken bij het onderwijs 
en bij hun eigen leerproces. Er wordt ook gekeken naar wat de rol van de 
leerkracht hierin is, en hoe leerkrachten het onderwijs hierop organiseren.   
Op maandag 28 september presenteren alle groepjes wat ze gezien 
hebben aan het team en stemmen we met elkaar af wat we met elkaar 
willen uitdiepen en terug willen zien binnen het onderwijs van De Kiem. 
 
Nieuwe website 
Op de achtergrond wordt er (nog steeds) druk gewerkt aan onze nieuwe 
website. We verwachten deze binnenkort aan u te kunnen presenteren! 
 
Kom op tijd naar school 
Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen van De Kiem het plein op. Om 08.20 
uur gaat de bel zodat kinderen weten dat ze het gebouw in mogen. Om 
08.25 uur wordt er voor de laatste keer gebeld zodat iedereen weet dat 
de school bijna begint. Een vol programma zorgt ervoor dat de lessen echt 
om 08.30 uur beginnen. De leerkracht start met een instructie, een 
kringgesprek of een andere (inloop-)activiteit. Het is voor kinderen zelf en 
de leerkrachten vervelend wanneer kinderen te laat binnenkomen. Zorg 
er dus voor dat uw kind op tijd op school is.  

Vriendelijke groet, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 
De directie 
 

 
  

 

Belangrijke data:  
 
25 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
28 september 
Studiedag, alle kinderen vrij 
 
30 september 
Start Kinderboekenweek 
 
9 oktober 
Einde Kinderboekenweek 
 
12 – 16 oktober 
Herfstvakantie 

 
 

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! 

 

https://www.sintjozefschool.nl/nw-26212-7-3803354/nieuws/corona_in_ons_onderwijs_en_onze_opvang_in_schooljaar_2020-2021.html?page=0
https://www.sintjozefschool.nl/nw-26212-7-3803354/nieuws/corona_in_ons_onderwijs_en_onze_opvang_in_schooljaar_2020-2021.html?page=0
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Protocol bij afwezigheid van leerkrachten en leerlingen 
Hieronder beschrijven wij hoe wij de komende periode handelen bij afwezigheid van een leerkracht of leerling. 
Onderstaande stappen zijn afgestemd met onze medezeggenschapsraad en het bestuur van Blosse.  

 

Afwezigheid leerkracht 
Situatie 1: een leerkracht is ziek (zoals ook het geval was voor Coronatijd) en kan geen onderwijs verzorgen. 

 
Stap 1: We doen er alles aan om een vervanger voor de groep te zetten (bijv. leerkracht uit de invalpoule, 
schuiven met leerkrachten van andere groepen, directie voor de groep of  duo’s laten ruilen van dag).  
Stap 2: Wanneer dit écht niet lukt: 

a. Groep 1 t/m 3: blijven een dagje thuis en krijgen geen onderwijs.  
b. Groep 4 t/m 8: thuisonderwijs, zelfstandige verwerking via Snappet zonder instructie van een 

leerkracht. Ouders en/of leerlingen krijgen een kort onderwijsprogramma toegestuurd. 
 
Situatie 2: een leerkracht moet thuis blijven i.v.m. lichte klachten of quarantaine.   
 
We zetten geen vervanging in en lossen het als volgt op: 
 
Groep 1 t/m 3: We doen er alles aan om deze jaargroepen onderwijs te verzorgen op school, door bijvoorbeeld te 
schuiven met leerkrachten of door de inzet van een onderwijsassistent of een directielid. In de praktijk kan dit 
betekenen dat groep 8 bijvoorbeeld thuisonderwijs krijgt aangeboden en dat de leerkracht van groep 8 wordt 
doorgeschoven naar groep 1/2.  
Jonge kinderen staan aan het begin van hun ontwikkeling en leren en spelen, van en met elkaar. Ze moeten 
daarnaast nog leren om zelfstandig te werken.  We hebben in de periode voor de zomervakantie ervaren dat deze 
leerlingen extra gebaat zijn bij fysieke instructie en begeleiding.  
Wanneer er écht geen interne oplossing is, blijven de kinderen een dagje thuis en is er geen onderwijs.  
 
Groep 4 t/m 8: Deze leerlingen krijgen direct thuisonderwijs aangeboden door de eigen leerkracht.  

• De leerkracht start de dag om 9.00 uur online via Google Hangouts met de groep en geeft aansluitend 

instructie. (In de klas oefenen kinderen de komende week hoe ze kunnen inloggen via Hangouts) 

• De kinderen krijgen een verkort aanbod van cognitieve vakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen)  via 

Snappet. Dit is werk voor ongeveer een halve schooldag.  

• De leerkracht is van 9.00 tot 12.00 uur online bereikbaar voor vragen van kinderen, instructie, begeleiding etc.  

Communicatie  
Zowel in situatie 1 als 2 communiceert de directie hierover naar ouders. De leerkrachten communiceren inhoudelijk 
over het onderwijsprogramma.  
 
Opvang van leerlingen 
Alleen wanneer ouders echt geen opvang kunnen regelen voor hun kind, is de school verplicht om de leerling op 
school op te vangen. Voorwaarde is wel dat u dit aan ons doorgeeft die dag per mail. Afhankelijk van het aantal op 
te vangen kinderen, worden zij verdeeld over andere groepen.  
 

Afwezigheid leerling 
Aan de hand van de Beslisboom wordt bepaald of kinderen wel of niet naar school mogen komen.  
 
Situatie 1: Een kind is ziek (zoals ook het geval was voor Coronatijd) en is niet in staat om schoolwerk te maken.   
 
Er wordt aan deze kinderen geen onderwijsprogramma aangeboden.  
 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
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Situatie 2: Een kind moet thuisblijven vanwege lichte klachten, quarantaine etc. en is wel in staat om schoolwerk te 
maken.  
 
Aan deze kinderen wordt een verkort onderwijsprogramma aangeboden dat ze zonder instructie thuis kunnen 
maken:  
Groep 1-2: Er ligt een werkboekje klaar dat ouders kunnen afhalen.   
Groep 3: Er ligt een werkboekje klaar dat ouders kunnen afhalen. Kinderen kunnen digitaal lezen en rekenen 
oefenen via Basispoort. Ouders ontvangen hier een inlogcode en handleiding voor.  
Groep 4 t/m 8: Werken op Snappet. De leerlingen weten hoe ze moeten inloggen en maken de eerstvolgende les 
in de week die klaar is gezet door de leerkracht. We gaan dit volgende week op school oefenen met de leerlingen 
zodat iedereen weet wat ze moeten doen wanneer de situatie zich voordoet. Waar nodig stuurt de leerkracht een 
korte handleiding aan ouders. 
 

Even voorstellen, juf Karin 
Hoi, mijn naam is Karin Oudejans en ik ben op de Kiem onderwijsassistent op de maandag en 
dinsdag. Vorig jaar was ik werkzaam op de Boswaid. Ik woon in St. Pancras en ben getrouwd 
met Hans. Wij hebben drie volwassen kinderen; Patrick, Kevin en Sharon. Voetbal loopt als 
een rode draad door ons leven. Ik ben actief bij de plaatselijke club Vrone en supporter van de 
beste club van Nederland. Ik hoop dat ik een gezellig jaar tegemoet ga maar daar twijfel ik niet 
aan want de eerste indruk is in ieder geval goed.    

 
Samenvoegen Oudervereniging Boswaid en Sint Jozefschool 
Het afgelopen jaar zijn de Sint Jozefschool en de Boswaid met elkaar gefuseerd tot Kindcentrum De Kiem. Niet 
alleen de scholen zijn gefuseerd. Ook beide Ouderverenigingen zijn samengevoegd tot één Oudervereniging van 
de Kiem met leden van beide scholen. Samenvoegen betekent dat ook de statuten voor deze verenigingen officieel 
samengevoegd moeten worden om vervolgens te worden geaccordeerd door de notaris. Door Coronamaatregelen 
heeft er geen wettelijk verplichte openbare vergadering van de Ouderverenigingen plaatsgevonden. Ouders 
konden daardoor over de statuten van beide verenigingen niets zeggen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de notaris 
geen goedkeuring heeft kunnen verlenen voor de fusie van beide Ouderverenigingen. Wij willen samen de Kiem 
zijn en ook dit laatste stukje goed regelen. Voor deze formele handeling willen wij een audiovisuele vergadering 
plannen zodat leden van de OV (alle ouders van De Kiem) deze vergadering bij kunnen wonen en kunnen 
instemmen met de samenvoeging. Via Fiep krijgt u daarom binnenkort een aankondiging en uitnodiging om deel 
te nemen aan de vergadering.  
 

Thema Kinderboekenweek 2020: En toen? 
Tijdens de Kinderboekenweek van 30 september t/m 11 oktober 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen 
geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, 
verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere 
tijden te ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van boeken! 
 
Dans mee op het nieuwe lied van Kinderen voor Kinderen, speciaal gemaakt voor de Kinderboekenweek. We 
zingen over geschiedenis – van Cleopatra en Van Gogh tot Albert Einstein – en over… jou! Wat ga jij doen om 
geschiedenis te maken? De nieuwe clip werd opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
Bron: www.kinderboekenweek.nl 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e1X1D48H8uM&feature=emb_title
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Verslag MR-vergadering 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Woensdag 9 september heeft de eerste MR-vergadering van De Kiem plaatsgevonden. De volgende punten zijn 
besproken: 
* De start van de Kiem: er is besproken dat de leerkrachten en leerlingen fijn gestart zijn. Kinderen mixen met 
elkaar. Er is veel overleg tussen de leerkrachten om alles goed af te stemmen. 
* Corona update: ouders mogen na schooltijd op afspraak in de school. Ouders raadplegen de beslisboom om te 
kijken of hun kind naar school mag. Er is een protocol voor de vervanging van leerkrachten gemaakt. Een voor de 
kort en langere termijn. Deze is besproken binnen de MR.  
* Ventilatie in de school: op De Kiem ventileren we door alle ramen en deuren open te zetten. Het gebouw is te 
oud om nog te investeren in ventilatiesystemen. De groepen 1-2 en groep 8B hebben wel een ventilatiesysteem. 
* Nieuwbouw Kindcentrum: Er is een oriënterend gesprek geweest tussen Wethouder Tromp, Jeroen Spanbroek 
(bestuurder van Blosse), de ambtenaar van onderwijs en Kevin Kooij, over de mogelijke locatie van een nieuw 
kindcentrum in Egmond aan den Hoef.  De voor- en nadelen van de locaties worden in kaart gebracht en eind 2020 
staat er vervolggesprek gepland.  
* Het schoolontwikkelplan: In dit plan wordt aangegeven aan welke onderwijsontwikkelingen de school dit jaar 
werkt.   
 
De MR bestaat uit de volgende leden:  
Ouders 
Jacco Walta (kind in groep 6/7) voorzitter 
Linda Ijssennagger (kind in groep 4 en 7) 
Sander Eijlander (kind in groep 1-2 en 3) 
 
Team 
Judith Prins (gr 3),  
Yvonne Klaver (gr 1-2b)  
Marieke Wijker (gr 6/7) secretaris 
 
Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mr.dekiem@blosse.nl 
 

Thema peuteropvang: Eet smakelijk! 
Deze week zijn wij op de peuteropvang met het nieuwe 
thema ‘Eet smakelijk’ begonnen. Voor boodschappen 
hoeven we niet meer de deur uit. De peuters halen de 
boodschappen gewoon bij onze eigen Supermarkt.   
 

  

Kinderen mogen vanaf 2 jaar naar de 
peuteropvang van De Kiem. Op jonge leeftijd 
stimuleren we kinderen al in hun ontwikkeling, 
door spelenderwijs activiteiten aan te bieden 
vanuit een thema. Peuteropvang is de ideale 
voorbereiding voor het onderwijs. 
 
Meer informatie of inschrijven? Neem even 
contact op met onze manager Hinke Beuckens: 
hinke.beuckens@blosse.nl  

mailto:mr.dekiem@blosse.nl
mailto:hinke.beuckens@blosse.nl
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Nieuws vanuit Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef 

Nieuwsbrief 2020 / 2021 

 
 

    Stichting Welzijn Bergen 

Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef 

Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef (JBEH) is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het 

organiseren van activiteiten voor de jeugd van Egmond aan den Hoef. Hierbij richt zij zich vooral op de 

jeugd van de basisschool leeftijd. JBEH is onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Via de website 

www.jongerenwerkbuch.nl/  van Stichting Welzijn Bergen, Jongerenwerk Bergen  vindt u meer informatie.  

JBEH heeft momenteel een algemeen bestuur van vijf personen. De bestuursleden zijn: Maaike van Gend, 

Helena Mahr, Jose Pepping, Saskia Smith en Jakob Pronk  

Het bestuur komt een paar keer per jaar bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken. Veel van 

de activiteiten van jeugdbelangen wordt door werkgroepjes met vrijwilligers gedaan. 

Om ook de komende jaren door te kunnen gaan met de activiteiten, zoeken wij aanvulling van het 

bestuur met een of twee ouders. 

    

De activiteitenkalender van JBEH voor het komende seizoen ziet er o.a. door de Corona maatregelen 

momenteel wat beperkter en onzekerder uit: 

• Knutselmiddagen voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar op de woensdagmiddag vanaf 14.15 uur in de 

jeugdbelangenkelder in het Dorpshuis onder leiding van Lies Kopjes. Lies gaat beginnen in oktober maar het  is 

nog onzeker of er i.v.m. het continurooster voldoende  animo is. Lees daarom de mededelingen op de 

facebooksite van jeugdbelangen.  Kosten € 2,- Wij zoeken nog een paar ouders die af en toe mee willen helpen. 

• Meidenavond. Lies Kopjes van Welzijn Bergen organiseert in het Dorpshuis eens per maand  zo mogelijk de 

eerste  vrijdag thema-avonden voor de meiden uit de groepen 7 en 8. De eerste meidenavond is op 9 oktober  van 

19.00 tot 20.30 uur. Thema wordt nog bekend gemaakt. Kosten zijn € 2,-  

• Maandelijkse Disco avonden voor de groepen 6 t/m 8  op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis het 

Hanswijk. Data: 2 oktober en 13 november. In december is er geen disco en de data na de kerstvakantie zijn 

waarschijnlijk 15 jan, 12 feb  12mrt, 16 apr. en 4 juni (deze laatsteook voor groep 5)  Deze datums kunnen 

echter nog veranderen ( zie de jeugdbelangensite op facebook) . Ongeveer een week voor de disco worden 

posters opgehangen bij de school. Kosten disco: € 3,00 entree met 1 keer drinken en 1 keer chips. Overige 

consumpties kosten alle € 0,50. Zie ook de  discobrief met daarin meer info over de disco en de “spelregels”.. 

• Sinterklaasintocht voor de groepen 1 t/m 5 op zondag 22 november. Sint vertrekt met zijn Pieten om 14.00 

uur voor een tocht door het dorp. Er is dit jaar geen feestmiddag in het Dorpshuis. Let op de aankondigingen 

in de lokale kranten en op facebook. 

• Er is dit jaar geen Talentenjacht  tenzij er zich vrijwilligers aanmelden die dit willen organiseren. De 

organisatoren Michelle en Kristine van de vorige shows zijn bereid hen in te werken. 

• Koningsdag voor de groepen 1 t/m 8 op 27 april. Na een optocht met versierde fietsen vanaf het Hanswijk is er 

vrijmarkt en kinderspelen bij cafe Het Slotje. De organisatie is een samenwerking van Het Slotje, Lamoraal  en 

Jeugdbelangen.  

http://www.jongerenwerkbuch.nl/


   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2020-2021  Pagina 6 van 6 

   
 

•  Ook de Avondvierdaagse, gaat dit jaar ook niet door tenzij er zich vrijwilligers melden die dit willen 

organiseren. De oude organisatoren Kees Bruin en Frans Tervoort  willen hen daarbij zonodig begeleiden.   

• Timmerdorp vanaf 6 jaar t/m groep 8 in de eerste week van zomervakantie 12 t/m 15juli. Zie tevens 

www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl.  

Het doorgaan van alle activiteiten is vooral afhankelijk van de hulp van vrijwilligers: oudere kinderen, 

ouders, grootouders en alle ander vrijwilligers. Oudere kinderen kunnen ook helpen in het kader van een 

maatschappelijke stage. Zij kunnen zich per activiteit aanmelden.  

Om mee te helpen kunt u zich persoonlijk aanmelden bij een van de bestuursleden of telefonisch bij Jakob 

Pronk 06-10020460.  

Voor info of vragen zie Facebook Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef of mail naar 

jeugdbelang@gmail.com 

 

http://www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl/
mailto:jeugdbelang@gmail.com

