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  Nieuwsbrief 9 – mei 2021 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 
 

   Groepssamenstellingen schooljaar 2021-2022 
Volgend schooljaar krimpen wij van 10 naar 9 onderwijsgroepen. In de vorige 
nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de gesprekken die wij binnen 
het team voeren rondom de groepssamenstellingen voor volgend schooljaar.  
 

Onderbouw 
In ons huidige jaarklassensysteem zien wij 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). Vaak hebben juist deze kinderen ook 
nog een grote behoefte hebben aan spel. In groep 3 wordt nu al spelend leren 
aangeboden wat begonnen is als pilot. Wij zien een positief effect bij 
kinderen en willen dit graag continueren binnen ons onderwijs aan die 
doelgroep. Wij hebben daarom besloten om in de onderbouw te gaan 
werken met de volgende groepen: 
Groep 1 – groep 2/3 – groep 2/3 – groep 4 
 

Door te gaan werken met deze groepen maken wij de overgangen (van 
peuter naar kleuter naar schoolkind) minder groot binnen ons kindcentrum. 
De kinderen stromen vanaf onze peuteropvang door naar groep 1, binnen 
dezelfde veilige omgeving. Deze groepen zullen bij elkaar gehuisvest worden 
in de unit. In de combigroep 2/3 kunnen wij nóg beter aansluiten op de 
ontwikkelingsfasen van kinderen. Een kind in groep 3 dat meer behoefte 
heeft aan spel profiteert en door de taalrijke omgeving wordt bij kleuters veel 
interesse voor letters en lezen gewekt. Leren en ontwikkelen vanuit spel én 
thema’s is de werkwijze van peuters t/m groep 3 binnen ons kindcentrum.  
De ouders van kinderen uit de huidige groepen 1-2-3 ontvangen een apart 
bericht met daarin aanvullende informatie.    
 

Bovenbouw 
In de bovenbouw gaan we werken met de volgende groepen: 
Groep 5 – groep 6 – groep 7 – groep 7 – groep 8 
 

De huidige combigroep 6/7 zal opgesplitst worden. Vanwege de specifieke 
activiteiten en afronding van de basisschoolperiode heeft het onze voorkeur 
om met één groep 8 te gaan werken. Een ander voordeel is dat we twee 
relatief kleine groepen 7 kunnen maken van rond de 19 leerlingen. De twee 
groepen 7 zullen groepsdoorbrekend gaan samenwerken, waardoor de 
kinderen nóg beter op niveau kunnen werken. De ouders van de kinderen uit 
de huidige groepen 6 en 7 ontvangen een apart bericht met daarin 
aanvullende informatie.  

    
   Vriendelijke groet, 

Kevin Kooij & Jaap Kostelijk      
De directie 
 

 

Belangrijke data:  
 
18 mei 
OV-vergadering 
 
24 mei 
Tweede Pinksterdag, vrij 
 
25 mei 
Studiedag, vrij 
 
11 juni 
Schoolfotograaf 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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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Formatie 21/22 
De formatie voor komend schooljaar is zo goed als rond. Ondanks dat we één groep gaan krimpen kan al het 
onderwijspersoneel behouden blijven voor onze school. Wij investeren in extra handen in de klassen en dit kan 
mede door extra gelden die wij ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Alle scholen krijgen deze 
extra gelden t.b.v. Corona-‘achterstanden’.  
Wij hopen in de volgende nieuwsbrief de formatie aan u bekend te kunnen maken.  

 
 
Schoolfotograaf verplaatst 
Aankomende vrijdag 21 mei stond in de jaarkalender dat de schoolfotograaf zou komen. 
Deze datum is i.v.m. coronamaatregelen verplaatst naar vrijdag 11 juni. Er worden geen 
foto’s gemaakt van broertjes en zusjes (kinderen moeten in de ‘bubbel’ blijven). Er wordt 
wel een groepsfoto gemaakt van alle individuele foto’s.  
Groeten van Tanja en Natasja van de oudervereniging 
 
 

Vacature: medezeggenschapsraad (MR) De Kiem 
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan dat meedenkt en toestemming geeft 
over belangrijke zaken en stukken van de school. De MR komt 8 x per jaar bij elkaar. Als lid neem je voor 3 jaar 
plaats in de MR. Na die 3 jaar is het mogelijk om je verkiesbaar te stellen of om een andere ouder te laten 
plaatsnemen. In de oudergeleding van de MR van De Kiem zitten 3 ouders (Jacco Walta, Sander Eijlander en Linda 
IJssennagger). Aan het eind van dit schooljaar treedt Linda IJssennagger af en zij stelt zich niet verkiesbaar. De MR 
is dus op zoek naar een nieuw MR lid. Wilt u zich aanmelden voor de MR, stuur een bericht met motivatie voor 11 
juni naar mr.dekiem@blosse.nl Als er meerdere kandidaten zijn, komt er een stemronde waarbij alle ouders van 
de school een stem kunnen uitbrengen. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben, neem dan 
contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jacco Walta, Voorzitter MR 
 
 

Oproep: Hulpouders gezocht bij het labelen van de leesboeken 
Wilt u ons helpen met het labelen van de leesboeken voor de kinderen? De leesboeken op De Kiem hebben nu 
verschillende soorten labels. Dit maakt het zoeken van een boek soms wat lastig voor kinderen. We willen graag 
over naar een schoolbibliotheek waarin alle boeken een zelfde soort sticker hebben. Dat maakt het zoeken 
makkelijker. Omdat we heel veel leesboeken hebben, kunnen we wat extra handen goed gebruiken. Het is deels 
een computerklus waarbij boektitels opgezocht moeten worden om te achterhalen wat voor label het boek moet 
krijgen. Daarnaast bestaat de taak uit knip- en plakwerk: het daadwerkelijk plakken van het juiste label op het boek. 
Natuurlijk krijgt u eerst uitleg voordat u aan de slag gaat.  
Op donderdag 20 en 27 mei geef ik om 09.00 uur graag uitleg dus als u dan zin heeft om hierbij te helpen dan horen 
we dat graag. U kunt u aanmelden door een berichtje te sturen naar jaap.kostelijk@blosse.nl o.v.v. aanmelden 
labelen leesboeken. 
 
Hartelijke groet,  
Angela Pater, Leesconsulent op Kindcentrum De Kiem vanuit Bibliotheek Kennemerwaard 

 
 
 
 

mailto:jaap.kostelijk@blosse.nl
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Noodopvang BSO  
Helaas was de BSO alleen nog open voor de 
noodopvang. Ondanks dat deden we nog steeds 
leuke dingen! Zo gingen we even bij de eenden 
kijken of waren we druk aan het knutselen. 
De knutselwerken en activiteiten zijn op dit 
moment vooral gebaseerd op de lente. We 
hebben o.a. leuke vlinders gemaakt voor op het 
raam, zelf bloemen gemaakt en een pot waar de 
bloemen in kunnen. Als het dan ook echt lente 
weer is proberen we er zo veel mogelijk naar 
buiten te gaan. We gaan dan bijvoorbeeld een 
rondje door het park, langs leuke speeltuinen of 
buiten op het plein knutselen! Gelukkig mochten 
we maandag weer open en dit hebben we dan ook 
gevierd door cup cakes te maken. We zijn erg blij 
dat we de kinderen weer mogen opvangen!  

 
 
 
GGD screening kinderen uit 2010 en 2015  
De onderzoeken voor de schooldokter zullen plaats vinden op maandag 7 juni. Hierbij gaat het alleen om de 
leerlingen die geboren zijn in het jaar 2010 en 2015, deze ouders hebben ook een brief hier over gehad begin dit 
jaar. Het onderzoek zal door mij ‘doktersassistente’ uitgevoerd worden, hierbij neem ik alle maatregelen omtrent 
corona in acht. 
Dezelfde dag krijgen de leerlingen die gezien zijn een uitslagbrief mee naar huis uiteraard in gesloten envelop. 

  
Met vriendelijke groet, 
Stefanie Molenaar, Doktersassistente GGD 
 

 


