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  Nieuwsbrief 3 - oktober 2020 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 
Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste vakantie van het schooljaar komt er alweer aan. We zijn blij dat we 
op een relatief normale manier onderwijs en opvang voor alle kinderen 
hebben kunnen verzorgen.  
 
We zien nu dat er soms grote groepen ouders buiten wachten - op minder 
dan anderhalve meter afstand - bij het ophalen van de kinderen. We vragen 
u hier met elkaar alert op te zijn en de anderhalve meter toch goed in acht 
te nemen, voor ieders veiligheid. 
  
We hopen dat de coronagevolgen voor iedereen privé en voor ons op school 
mee zullen vallen en dat we ook na de herfstvakantie weer lekker kunnen 
starten. Geniet van de vakantie! 
 
Vriendelijke groet, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 
De directie 
 

Ons onderwijs is volop in ontwikkeling 
Op 25 en 28 september zijn er studiedagen geweest waarop het team van De 
Kiem in groepjes collega-scholen hebben bezocht om inspiratie op te doen. 
Onze kernwaarde betrokkenheid stond hierbij centraal. We hebben gekeken 
naar wat andere scholen inzetten om de betrokkenheid van kinderen te 
vergroten. Collega’s hebben opgedane kennis aan elkaar gepresenteerd en in 
alle groepen wordt nu geëxperimenteerd met een middel om de betrokkenheid 
van kinderen te vergroten.  
Leerkrachten hebben op 
collega-scholen gezien dat 
thematisch onderwijs de 
betrokkenheid van kinderen 
enorm vergroot. Kinderen 
stellen zelf onderzoeksvragen 
en zoeken naar antwoorden.  
De komende maanden gaat 
een werkgroep van collega’s 
zich hier verder in verdiepen 
om te onderzoeken hoe 
thematisch onderwijs 
(aardrijkskunde, geschiedenis en natuur in één) er op de Kiem uit zou kunnen 
gaan zien en welke methode daar eventueel bij past.   
Dit hele schooljaar nog diepen we de kernwaarde betrokkenheid uit met het 
team. We hopen dat kinderen doordat ze betrokken zijn nog meer plezier in het 
onderwijs krijgen wat de groei en ontwikkeling bevordert. De kernwaarden van 
de Kiem worden op deze manier hopelijk steeds zichtbaarder binnen ons 
onderwijs.    

 

Belangrijke data:  
 
12 – 16 oktober 
Herfstvakantie 
 
21 oktober 
OV-vergadering 
 
21 oktober 
Kledingactie OV 
 
2 t/m 13 november 
Tienminutengesprekken 
Info volgt nog 
 
4 november 
MR-vergadering 

 
 
 
 

 

Korte mededelingen: 

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

 

Wilt u zelf uw kind controleren 
op hoofdluis? Bij constatering 
graag de leerkracht even 
inlichten! 

 

Na de herfstvakantie komt 
onze nieuwe website online! 
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Kinderboekenweek  
Op woensdag 30 september werd de Kinderboekenweek op 
het plein geopend. Veel juffen en meesters waren verkleed 
als figuren uit de geschiedenis. De leerlingen van groep 6/7 
verzorgden dit jaar het dansje van het lied ”En Toen?!” De 
groepen kregen een opdracht om de ochtend in de groep 
mee te beginnen. De kleutergroepen zijn met 
grottekeningen aan de slag gegaan. De groepen 3 en 4 
kregen de opdracht om een tekening te maken bij een 

voorgelezen verhaal en andere groepen gingen aan de 
slag met opdrachten over Jagers en boeren, Egyptenaren, 
Grieken en Romeinen, Monniken & ridders en regenten 
en vorsten. Alle groepen kregen een kinderboek waaruit 
deze weken door verschillende leerkrachten werd 
voorgelezen. Zo leerden ze elkaars kinderen beter kennen 
en leerden de kinderen de verschillende leerkrachten 
beter kennen. We hadden geen boekenmarkt dit jaar 
maar evengoed hebben we hopelijk een inspirerende 
Kinderboekenweek gehad.   

 

 

 

 

Even voorstellen: vakleerkracht bewegingsonderwijs 
Hallo allemaal! Mijn naam is Lotte Winder, ik ben 21 jaar en ik ga vanuit Alkmaar Sport de 
gymlessen verzorgen op de dinsdag en woensdag op De Kiem. Toevallig heb ik in mijn tweede 
jaar van mijn opleiding (ALO) al stage gelopen op de, toen nog, Sint Jozefschool. Het voelt dan 
ook weer vertrouwd om terug te zijn. Nu ben ik klaar met mijn opleiding en besteed ik mijn tijd 
aan het geven van gymlessen en voetbaltrainingen. De voetbaltrainingen geef ik bij AFC’34 en 
Ajax. Zowel de gymlessen als voetbaltrainingen doe ik met veel plezier en kijk dan ook uit naar 
mijn eerste jaar als gymdocent op De Kiem! 

 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
Van 23 tot en met 30 september hebben kinderen uit onze groepen 7 zich ingezet 
voor ruim 90.000 kinderen die geen veilige thuissituatie hebben. Er is dit jaar voor 
een recordbedrag van € 4168,50 aan postzegels, kaarten en andere spullen 
verkocht door onze school. We willen alle kinderen van groep 7 bedanken voor hun 
bijdrage!   

 
 
 
 



   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2020-2021  Pagina 3 van 6 

   
 

Belangrijke (video-)vergadering oudervereniging: instemming gevraagd! 
Kindcentrum De Kiem is nu 2 maanden van start. Zowel de Boswaid als het Jozef Kindcentrum hadden een 
oudervereniging die activiteiten organiseerden gedurende het schooljaar. De ouderverenigingen hebben nu 
gezamenlijk een nieuw team gevormd dat bestaat uit een samenstelling van ouders van beide 
scholen. Samenvoegen betekent dat ook de statuten voor deze verenigingen verenigd moeten worden. Feitelijk 
betekent dit alleen dat er een naamswijziging heeft plaatsgevonden. Deze moet alleen officieel door middel van 
stemming worden goedgekeurd tijdens een (door corona digitale) vergadering. Het zou kunnen dat u voorafgaand 
aan deze stemming vragen heeft. U kunt deze vragen tot uiterlijk 72 uur voor vergadering stellen 
via: ov.dekiem@blosse.nl. U krijgt persoonlijk antwoord op uw vragen vóór de vergadering. De digitale vergadering 
met daarin de stemming over de statuten staat gepland op woensdagmiddag 21 oktober om 15.30 uur. Er zal 
worden gestemd door middel van het digitaal typen van: voor of tegen.  Als u hier aan wilt deelnemen is dat 
mogelijk via de link in de FIEP app die op woensdagmiddag 21 oktober gestuurd wordt. De directie van de Kiem en 
de voorzitter van de oudervereniging zullen na een korte introductie over de statuten de vergadering leiden.    
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de oudervereniging,  
Linda Zonneveld (voorzitter)  

 
Rabo Clubsupport: stem op onze oudervereniging  
De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2020 is deze week van start gegaan. Ook dit jaar kunt u de OV van de Kiem 
steunen. Dit jaar is de wens vanuit het team om (nieuw) buitenspeelmateriaal voor elke groep aan te schaffen. Wij 
kunnen uw stem dus goed gebruiken! 
 
Jaarlijks keert de Rabobank een deel van de winst uit aan clubs verenigingen in de omgeving van Alkmaar. Leden 
van de Rabobank Alkmaar e.o. bepalen waar dit geld naar toe gaat door hun stem uit te brengen op deelnemende 
clubs/ verenigingen. Hoe meer stemmen er op ons uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die we ontvangen 
en hoe meer buitenspeelmateriaal we kunnen kopen voor de groepen! 
 
Hoe kunt u stemmen?  
Door in te loggen in Rabo de app of via Rabo Online Bankieren: 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/ 
 
U kunt ons (nog) vinden onder de oudervereniging Sint Jozefschool. In totaal kunt u 5 stemmen verdelen over 
meerdere verenigingen. 
 

Kledingactie OV 
Sinds begin dit schooljaar zijn de OBS De Boswaid en de Sint Jozefschool samen gegaan in Kindcentrum De Kiem. 
Ook de twee ouderverenigingen zijn samen gegaan en zet de kledingactie zoals die voorheen door de Boswaid werd 
gehouden, voort. Dus, heeft u uw (kleding)kasten al opgeruimd en uw zomerkleding verruild voor winterkleding? 
Niets weggooien: wij zijn blij met uw kleding, schoeisel, gordijnen en ander textiel! 
Twee keer per jaar houdt de oudervereniging van het nieuwe 
kindcentrum De Kiem, een kledinginzamelingsactie. De opbrengst komt 
ten goede aan onze leerlingen. Zo wordt het geld onder meer gebruikt 
voor het opknappen van het schoolplein en voor buitenschoolse 
activiteiten, zoals projecten, excursies, sportdag en schoolvoetbal. 
Woensdagochtend 21 oktober halen we de zakken huis-aan-huis op in 
Egmond aan den Hoef. Zet u uw dichtgeknoopte vuilniszak met 
textiel voor 8.30 uur aan de straat? Zorgen wij er voor dat de zak nog 
diezelfde ochtend bij u wordt opgehaald. 
 
We hopen dat we op u kunnen rekenen. 
Namens alle leerlingen, leerkrachten en leden van de oudervereniging alvast hartelijk dank! 

mailto:ov.dekiem@blosse.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/
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Wat speelt er bij onze peuteropvang VE (Voorschoolse Educatie) van De Kiem? 

 

Op de peuterspeelzaal zijn wij eind augustus gestart met ons eerste Thema van het nieuwe schooljaar. Dit thema 
heet “Eetsmakelijk” en is onderdeel van het totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt 
voor het werken op de peuterspeelzaal. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Uk & Puk stimuleert 
de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. In dit thema staat 'eten' centraal. We gaan eten proeven 
en leren zo verschillende smaken als zout, zoet en zuur kennen. We hebben een Smoothie gemaakt en gaan ook 
nog pannenkoeken bakken. Dat was en wordt smikkelen en smullen. Eten kunnen we heel handig bij onze eigen 
supermarkt kopen. We hebben een echte supermarkt in de klas! Wat wordt er leuk gespeeld. De kinderen laten 
veel plezier, fantasie en interesse zien. We merken dat de supermarkt dichtbij de belevingswereld van de peuters 
staat en zien heel veel kansrijke spelmomenten. Dit thema loopt tot de herfstvakantie door. Daarna wordt het toch 
echt herfst in de klas. Dan gaan we samen met Puk het volgende thema Reuzen en Kabouters uitspelen. 
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Naschools aanbod techniek 

Egmond aan den Hoef, 05-10-2020.  

 

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 tot en met 8 van Kindcentrum ‘de Kiem’, 

 

Hoera, wij kunnen weer starten met de activiteiten van de Stichting techniek voor Kinderen ‘De Egmonden’. Wij 
zijn blijven zitten in het oude schoolgebouw van De Boswaidschool.  

Op woensdag 21 oktober gaan wij weer starten. 

Na lange onderhandelingen over de huur is het ons gelukt om niet één maar twee lokalen te krijgen. Dit betekent 
dat wij onze activiteiten gaan uitbreiden.  

Met onze vrijwilligers die hun sporen op het gebied van techniek verdiend 
hebben, krijgen de kinderen in hoofdlijnen de volgende zaken aangeboden.  

- Houtbewerking 
- Schilderen  
- Beton storten 
- Elektonica 
- Textiele werkvormen 

Na wat opdrachten als kist, vogelnestkastje en legpuzzel maken (figuurzagen), mogen de kinderen ook gaan werken 
met elektronica en textiele werkvormen. Het gaat ons erom dat naast het aanleren van technieken kinderen er 
plezier in krijgen iets te maken. 

Wij zijn open op elke woensdag, behalve in de schoolvakanties. 

De tijden zijn:  groep 1 14.30-15.45 uur en groep 2 16.00-17.15 uur. 

Wij hebben plek voor twee groepen van 12 kinderen.  In totaal hebben we voor 24 kinderen plaats.                                                                    
Momenteel hebben wij al 13 kinderen ingeschreven.  In groep 1 zijn nog enkele plekken beschikbaar.       

Als uw kind en u zelf denken daar willen wij bij zijn, schrijf u dan z.s.m. in. U kunt zich digitaal aanmelden via 
van.ulzen@kpnmail.nl , u ontvangt dan een inschrijfformulier per mail of via onze website Techniek voor kinderen 
De Egmonden.     

Wij hopen uw kind ook bij onze cursus welkom te mogen heten. 

Onno van Ulzen                 

Voorzitter Stichting techniek voor Kinderen ‘De Egmonden’                                                                                                                                                           

 

 
 
 

  

mailto:van.ulzen@kpnmail.nl
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Sportprogramma herfstvakantie 
De buurtcoaches en jongerenwerkers van de gemeente Bergen hebben de handen ineen geslagen en organiseren 
deze herfstvakantie allemaal leuke activiteiten. In onderstaande flyer staat het hele programma en meer 
informatie is te vinden in de bijlage en op de website:  

www.sportenbewegeninbergen.nl / www.jongerenwerkbuch.nl/activiteiten. 

  
 
 

http://www.sportenbewegeninbergen.nl/
https://jongerenwerkbuch.nl/activiteiten/

