
   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2020-2021  Pagina 1 van 3 

   
 

 

  Nieuwsbrief 6 – april 2021 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 
 
 

Terugblik studiedag 
Vorige week woensdag hebben we met het onderwijsteam een studiedag 
gehad. Tijdens die dag hebben we samen (leerkrachten-IB-directie) gekeken 
naar de analyses die collega’s hadden gemaakt van de Cito-toetsen. We 
hebben op deze manier een nog scherper beeld gekregen van de 
ontwikkeling die kinderen hebben doorgemaakt op individueel- maar ook op 
groepsniveau. Het vervolgonderwijs kunnen we vervolgens op deze nieuwe 
startsituatie afstemmen. Wij denken niet in achterstanden, maar sluiten aan 
bij waar het kind gebleven is in zijn of haar ontwikkeling.      
 
 
  
 
 
 
 

 
 

   Groepssamenstellingen schooljaar 2021-2022 
Volgend schooljaar krimpen wij van 10 naar 9 onderwijsgroepen. Er worden 
simpelweg minder kinderen geboren in Egmond aan den Hoef. De 
groepssamenstellingen van De Kiem staan niet in beton gegoten. Wij  
bekijken jaarlijks welke samenstelling past bij de groep leerlingen. Soms 
wordt dit beïnvloed door het leerlingaantal, maar nog vaker vanuit visie. 
Binnen het team leven er twee gespreksonderwerpen. De eerste is het 
onderwijs aan het jonge kind (groep 1 t/m 3). We zien in ons huidige 
jaarklassensysteem dat er een grote overgang is voor kinderen van groep 2 
naar groep 3. Waar kinderen in groep 1-2 leren vanuit spel, gaat dit in groep 
3 over naar zitten aan een tafeltje en werken in schriften (kort door de bocht 
gezegd). Terwijl deze kinderen juist ook nog erg behoefte hebben aan spel. 
In groep 3 wordt nu al spelend leren aangeboden, begonnen als pilot. We 
zien een positief effect bij kinderen en willen dit graag continueren binnen 
ons onderwijs aan die doelgroep. 
Het tweede onderwerp waar we over in gesprek zijn, zijn de groepen 6-7-8 
waar o.a. een combigroep tussen zit.  
We hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen informeren en toe te 
kunnen lichten welke keuzes wij gemaakt hebben en met welke groepen wij 
volgend schooljaar gaan werken.   
 
Alle kinderen zijn vandaag getrakteerd op paaseieren door de 
oudervereniging. Namens het team wensen wij u een fijn paasweekend toe!  
 

   Vriendelijke groet, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk      
De directie 
   

 

Belangrijke data:  
 
29 maart – 9 april 
Tienminutengesprekken  
groep 1 t/m 7 
 
5 april 
Tweede paasdag, leerlingen vrij 
 
7 april 
MR-vergadering 
 
20 – 21 april 
IEP-eindtoets groep 8 
 
23 april 
Koningsspelen 
 
26 april – 7 mei 
Meivakantie 
 

 
 

 

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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Koningsspelen 2021 
Binnen de mogelijkheden en rekening houdend met de geldende maatregelen, zullen we 
op vrijdag 23 april Koningsspelen organiseren op De Kiem. Samen met de 
oudervereniging wordt er een programma bedacht met activiteiten. De kinderen doen 
de activiteiten uitsluitend met leerlingen uit de eigen groep. Een verdere uitwerking van 
die dag vindt u ter zijner tijd in de Kwieb-app.  

 

Extra talen in Kwieb! 
De Kwieb ouderapp ondersteunt vanaf nu nog meer talen, waardoor meer ouders 
verbonden kunnen blijven met De Kiem. Talen die kunnen worden gekozen zijn onder 
andere: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Spaans, Hongaars, Catalaans, Turks, 
Arabisch, Portugees, Somalisch, Hindi en Chinees. 
Je kunt op ieder moment de voorkeurstaal instellen of wijzigen via het ouder-profiel. 
Dat is linksboven in de Kwieb app te vinden. Zie ook deze uitleg: 

 https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360016786998-Taal-instellen-voor-de-ouderapp  
 

12 Mei kledingactie OV 
Twee keer per jaar houdt de oudervereniging van 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 12 mei 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. 
 
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! 
 
We hopen dat we op u kunnen rekenen. 
  
Namens alle leerlingen, leerkrachten en leden van de oudervereniging alvast hartelijk dank! 

 
Verslag MR-vergaderingen 
Mr-vergadering 13-01-2021 

• De vorige thuisonderwijsperiode is geëvalueerd en de verbeterpunten zijn meegenomen in deze 
thuiswerkperiode.  

• In de noodopvang worden kinderen opgevangen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben maar 
ook kinderen waarbij één ouder een cruciaal beroep heeft. De noodopvang zit aardig vol. We vragen aan 
ouders om toch nog eerst te kijken naar een andere oplossing voor de opvang.  
Ook zitten er kwetsbare kinderen in de opvang. Deze kinderen werken door omstandigheden op school. 
In de noodopvang wordt geen instructie gegeven. De instructie wordt door de leerkrachten van de groep 
waarin het kind zit gegeven.  

• Nieuwbouw kindcentrum: Er is een vervolgbijeenkomst geweest met Blosse, directie van De Kiem en de 
gemeente. Ze hebben oriënterend gekeken naar mogelijke locaties in Egmond aan den Hoef. Er komt een 
nieuw kindcentrum in Egmond aan den Hoef, maar op welke locatie is nog niet bekend. 

 
MR-vergadering 03-03-2021 

• In de nieuwsbrief stond dat ouders dringend verzocht worden om een mondkapje voor school te dragen. In 
het begin gebeurde dit nog wel maar nu niet meer. De directie geeft aan dat dit niet verplicht gesteld kan 
worden, maar dat het wel een dringend advies is aan ouders.  

https://support.ziber.nl/hc/nl/articles/360016786998-Taal-instellen-voor-de-ouderapp
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• De CITO-toetsperiode is verzet naar maart. Dit mag vanuit de inspectie. De toetsen worden vooral gebruikt 
als meetinstrument zodat het onderwijsaanbod daarop afgestemd kan worden. 

• Een werkgroep heeft zich dit schooljaar bezig gehouden met de rapportage naar ouders en kinderen toe 
over de ontwikkeling van de leerlingen. Op de Kiem gaan we een zelf ontworpen “groei in beeld” map 
gebruiken. Deze is ontwikkeld vanuit de visie van de Kiem. De map gaat aan het eind van het schooljaar voor 
het eerst mee. 

• Advisering groep 8: Het definitieve advies is voor 1 maart gegeven. Er is gekeken naar de Citotoetsen van 
afgelopen jaren, werkhouding en prestaties in de klas en naar de groei van de leerlingen.  
Het advies kan na de citotoetsen en Iep eindtoets nog bijgesteld worden, maar alleen naar een hoger 
niveau.  

 

Thema Vervoer bij de peuteropvang   
Wij zijn op de peuteropvang begonnen met het Uk&Puk thema 
Vervoer. In de klas staat een auto en een trein waar de kinderen in 
kunnen spelen. In dit thema staan verschillende soorten vervoer centraal. 
De kinderen ontdekken welke soorten vervoer er bestaan en krijgen 
bijbehorende educatieve lessen zoals het sorteren van voertuigen op 
kleur en het tellen van voertuigen. Hoe werkt een verkeerslicht? 
En het leren van verschillende soorten begrippen zoals snel-langzaam-, 
links-rechts etc. We gaan op het speelplein oefenen met een zebrapad, 
links en rechts kijken met oversteken en een parcours maken van pionnen 
en een route fietsen. Kinderen hebben snel door dat je voor een rood licht 
moet wachten en dat je bij een groen licht door moet rijden 
lopen of fietsen.   
  
 
Het prentenboek ‘De grote rode bus’ staat centraal bij het thema.  
  

Op een ochtend komt de grote rode bus vast te zitten in een gat in het wegdek 
en algauw ontstaat er een enorme file: De wals zit vast achter het 
kiepwagentje, dat vastzit achter de motor, die vastzit achter de auto, die 
vastzit achter de bestelwagen, die vastzit achter de bus. En we weten allemaal 
waarom de bus vastzit… ja toch? Er zit een gat in de weg. Help! De opstopping 
wordt humoristisch verbeeld op twee uitvouwbare pagina's. Aan de 
binnenzijde staan alle voertuigen op een rij, aan de buitenkant staan alle 
inzittenden met hun handen in de lucht om hulp te roepen. Dan komt een 
tractor langs en wordt met vereende krachten de bus uit het gat getrokken, 
waarna elk voertuig zijn weg vervolgt. Met het gat in de weg weten de 
bestuurders van de achtergebleven wals en kiepwagen wel raad.  
 

Samen met de kinderen ontdekken en leren we over vervoer! 
 

                     


