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  Nieuwsbrief 4 - november 2020 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 
Vanuit de directie 
Beste ouders/verzorgers, 
 
We beginnen deze nieuwsbrief met het delen van onze zorg over het stijgend 
aantal coronameldingen dat we zien onder de ouders van De Kiem en het 
aantal kinderen wat in quarantaine moet. Dit aantal ligt fors hoger dan 
tijdens de eerste golf en neemt nog steeds toe. Helaas heeft ook een teamlid 
een besmetting opgelopen. We kunnen melden dat het goed met onze 
collega gaat. Wij maken ons zorgen over de gezondheid van een ieder en om 
de continuering van ons onderwijs.  
Voor ons is het schakelen, continu overleggen met het bestuur en de GGD. 
We proberen ervoor te zorgen dat de groepen dagelijks bemand zijn met 
personeel, wat telkens weer een uitdaging is. We kunnen dan ook niet langer 
uitsluiten dat we in de komende periode moeten besluiten om over te 
stappen naar een combinatie van fysiek onderwijs en thuisonderwijs. Zover 
is het nu nog niet en wanneer we hiertoe besluiten zullen wij u hierover 
uiteraard verder informeren.  
 
St. Maarten, Sinterklaas en Kerst 
De feestmaanden november en december staan voor de deur en met het 
team en de oudervereniging proberen we binnen de mogelijkheden en 
richtlijnen aan ieder feest op een gepaste manier aandacht te besteden. Zo 
is er geen lichtjesavond dit jaar op school. De kinderen maken wel een 
lampion. Er wordt door de veiligheidsregio sterk afgeraden om op 11 
november langs de deuren te gaan, daarom zingen we die dag op school St. 
Maartenliedjes en is er voor ieder kind iets lekkers. 
Het Sinterklaasfeest zal ook anders zijn dan anders. In het dorp is er dit jaar 
geen intocht en ook op vrijdag 4 december zal er geen intocht in de straat 
voor de school zijn met kinderen en ouders. Óf en hoe wij de Sint kunnen 
ontvangen, daarover informeren wij u later.  
De vraag of bijvoorbeeld een Kerstdiner of -ontbijt doorgang mag vinden 
staat uit bij de PO-raad. Wanneer wij hier een antwoord op hebben gekregen 
gaan we ons verder buigen over de invulling van de Kerstviering.  
 
Vriendelijke groet, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 
De directie 
 

Tienminutengesprekken groep 1 t/m 7 
Van 16 t/m 27 november zijn er tienminutengesprekken voor de groepen              
1 t/m 7. Deze gesprekken vinden plaats per video. De leerkracht van uw 
kind(eren) informeert u in een apart bericht op welke manier (via Teams of 
Hangouts) het gesprek plaats zal vinden.  In de week van 9 t/m 13 november 
kunt u zich via de Fiep app inschrijven voor een gesprek.  
Op 12 november krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 het blad ‘Ontwikkeling 
in beeld’ mee naar huis. Dit blad is nieuw en ontwikkeld door ons team en vormt 
de leidraad voor het eerste tienminutengesprek.  

 

Belangrijke data:  
 
3 november 
OV-vergadering 
 
4 november 
MR-vergadering 
 
11 november 
Vergadering leerlingenraad 
 
16 t/m 27 november 
Tienminutengesprekken  
Groep 1 t/m 7 
 
26 november  
Schoentje zetten 
 
 

 
 
 
 

 

Korte mededelingen: 

 

Verlofaanvragen doet u 
middels een verlofaanvraag-
formulier, deze is te 
downloaden op onze website.  

 

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

 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Nieuwe website online! 
Onze nieuwe website www.kindcentrumdekiem.nl is gelanceerd en we zijn erg trots op het resultaat. Ouders, 
nieuwe ouders en belangstellenden weten ons straks nog beter te vinden! De foto’s die u ziet zijn op elke pagina 
verschillend en deze zijn zeker het bekijken waard. De belangrijke informatie vanuit school en de klas van uw kind 
blijft u uiteraard ontvangen in de Fiep app.  
Desktopversie:  

Mobiele versie: 

 

 

 
 
  

http://www.kindcentrumdekiem.nl/


   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2020-2021  Pagina 3 van 5 

   
 

Opbrengst kledingactie Oudervereniging 
De kledingactie van de oudervereniging heeft een prachtig bedrag van € 373,- opgeleverd. In totaal is er 889 kilo 
aan oude kleding opgehaald. Heeft u de actie gemist en wilt u oude kleding doneren? Dan kan dat nog steeds in de 
blauwe kledingcontainer van school. Deze staat in het fietsenhok links naast de ingang van het schoolplein.  

  

Thema herfst bij onze kinderdagopvang 
Bij onze kinderopvang werken we met thema’s over de seizoenen. We 
zoeken daar een boekje bij die we uitwerken. Wij hebben gekozen voor 
Dikkie Dik in het bos, dit boek past goed bij ons herfstthema. Dikkie Dik is 
herkenbaar voor onze kleinsten, maar ook leuk voor onze grotere 
kinderen op de groep. We lezen het boek voor en benoemen alles wat we 
tegen komen zoals welke dieren zie je en welk geluid maken ze? Ook 
oefenen we de kleuren in het boekje en stellen we vragen over het boekje 
aan de oudere kinderen. Verder gaan we gezellig samen kleuren en 
knutselwerkjes maken die bij het boekje en het thema passen. Ook maken 
we een mooie verfplaat op ons themabord. Deze van Dikkie Dik in het bos 
heeft juf Savannah gemaakt. Zo stimuleren wij de taalontwikkeling, 
woordenschat en de fijne motoriek bij kinderen. Ook de sociaal-
emotionele ontwikkeling komt aan bod, we werken samen met alle 
kinderen. 

 

Gezocht: handige ouder(s) 
In de aula/BSO willen we graag een nieuwe lees- en chillhoek maken d.m.v. een palletbank, zie onderstaande foto. 
En ter vervanging van de witte boekenkast in de hal bij de ingang een trendy steigerhouten boekenkast. Welke 
(handige) ouders kunnen en willen ons daarbij helpen? Graag een mailtje naar welkom@kindcentrumdekiem.nl 
zodat we samen een ontwerp kunnen maken en het idee kunnen uitvoeren. We zien de reacties graag tegemoet! 
   

mailto:welkom@kindcentrumdekiem.nl
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Vacature: Raad van Toezicht Blosse 

 
Nu ook drumles op De Kiem 
Muziekwerkplaats Egmond heeft zijn lesaanbod in Kindcentrum de Kiem uitgebreid met drumlessen. Een aantal 
leerlingen is al met de lessen gestart en de gratis proeflessen zijn vol op gang. De nieuwe drumdocent, Wobbe 
Visser, heeft naast zijn conservatorium opleiding in Nederland zelfs een opleiding in New York gehad. Hij heeft 
ruimschoots ervaring met lesgeven en hoopt op vele enthousiaste Egmonder drummers. Meer informatie, ook over 
viool, gitaar, zang, keyboard en pianolessen kunt u vinden op www.muziekwerkplaatsegmond.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.muziekwerkplaatsegmond.nl/
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Vanuit de GGD: Zien Drinken Doet Drinken  
 

 

 

 

 

 

 

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het 

risico dat ze op jonge leeftijd beginnen met alcohol drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak alcohol gaan 

drinken. 

Geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen en jongeren verkleint de kans dat ze op jonge leeftijd beginnen 
met alcoholgebruik. Dit is dus goed nieuws! Als opvoeder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat 
uw kind jong alcohol gaat drinken. Meer informatie treft u aan in de flyer in de bijlage.  

Van maandag 2 t/m zondag 8 november 2020 start de campagne Zien Drinken Doet Drinken. In deze actieweek 
organiseert het programma ‘In control of Alcohol en Drugs’* ook een gratis online ouderavond via Zoom voor ouders 
en andere opvoeders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar: In gesprek met mijn kind over alcohol en drugs. 
Deelnemen kan vanuit uw luie stoel! Meer informatie over de inhoud van deze avond en aanmelden treft u aan in 
de bijlage.  

Meer informatie op: www.incontrolofalcoholendrugs.nl *De17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, GGZ Noord-Holland Noord en L!NK Jongerenwerk werken samen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te 
voorkomen en verder terug te dringen. Zij doen dat met het programma 'In Control of Alcohol & Drugs'. 

http://www.incontrolofalcoholendrugs.nl/

