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  Nieuwsbrief 10 – juni 2021 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 
 

De laatste weken van dit bijzondere schooljaar zijn aangebroken. Tijdens het 
schrijven van deze nieuwsbrief wordt de musical van groep 8 gemonteerd en 
wordt er in verschillende klassen met kinderen gewerkt aan het nieuwe 
‘Groei in Beeld’. We blikken vooruit op het nieuwe schooljaar door de 
formatie voor 2021-2022 met u te delen. Tijdens de wen- en wisselochtend 
maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht. We zien uit naar de 
mooie momenten die nog gaan komen zoals het kamp voor groep 8, en de 
ouder-kindgesprekken. De zomervakantie begint voor alle leerlingen op 
vrijdag 9 juli om 12.30 uur.   

   
    
   Vriendelijke groet, 

Kevin Kooij & Jaap Kostelijk      
De directie 

 

 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022 
In het onderstaande schema vindt u de vastgestelde vakanties voor in het 
nieuwe schooljaar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De studiedagen, waarop de leerkrachten zich professionaliseren en de 
leerlingen vrij zijn, zijn gepland op:  
vrijdag 17 september 2021 
woensdag 27 oktober 2021 
donderdag 17 februari 2022 
vrijdag 18 februari 2022 
maandag 21 maart 2022 
dinsdag 7 juni 2022 
 
Deze dagen zijn nog onder 
voorbehoud. Er kan nog een 
wijziging plaatsvinden.   

1e schooldag ma. 23-08-2021  

Herfstvakantie ma. 18-10-2021 vr. 22-10-2021 

Kerstvakantie ma. 27-12-2021 vr. 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie ma. 21-02-2022 vr. 25-02-2022 

Pasen ma. 18-04-2022  

Meivakantie ma. 24-04-2022 vr. 06-05-2022 

Hemelvaart do.  26-05-2022 vr. 27-05-2022 

Pinksteren ma. 06-06-2022  

Zomervakantie ma. 18-07-2022 vr. 26-08-2022 

 

Belangrijke data:  
 
23 juni 
MR-vergadering 
 
7 juli 
Wen- en wisselochtend 
 
7 juli 
Afscheid groep 8 
 
9 juli 
Om 12.30 uur begint de 
zomervakantie! 
 
 

 
 

 

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


   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2020-2021  Pagina 2 van 5 

   
 

Formatie schooljaar 21-22 
Ondanks dat we één onderwijsgroep krimpen qua leerlingaantal, hebben we al onze medewerkers kunnen 
behouden. Dankzij de extra gelden die alle scholen in Nederland krijgen, kunnen wij investeren in extra handen in 
de groepen. Het accent van de extra ondersteuning ligt in de groepen 1 t/m 6, daar wordt de basis gelegd voor de 
taal- en rekenontwikkeling van kinderen. Door de inzet van de gelden hebben we twee kleine groepen 7 kunnen 
maken en één groep 8. In deze samenstelling kunnen we nog beter onderwijs op maat verzorgen en uiteraard 
krijgen ook deze groepen ondersteuning van extra personeel.   
 
Het onderwijsteam van De Kiem dat zorgt draagt voor de ontwikkeling van uw kind(eren) het komende schooljaar: 
 

Groep 1 Marian Borst 
Maandag, dinsdag,  
woensdag om de week 

Judith Belleman 
Woensdag om de week, 
donderdag, vrijdag 

 

Groep 2/3a Judith Prins 
Maandag, dinsdag 

Krista van der Zee 
Woensdag, donderdag, 
vrijdag 

Geeske Zaal 
Vervangt Krista t/m 
medio november 

Groep 2/3b Yvonne Klaver 
Maandag, dinsdag, woensdag 

Ellen Groot 
Donderdag, vrijdag 

 

Extra personele inzet 
groep 1 t/m 3 

Ellen Groot 
Woensdag om de week 

Hedwig Fleur 
Maandagochtend 

 

Groep 4 Däphny Zaal 
Maandag, dinsdag 

Willemijn de Groot 
Woensdag, donderdag, 
vrijdag 

 

Groep 5 Debby Muilwijk 
Maandag t/m vrijdag 

  

Groep 6 Rob Loobuyck 
Maandag t/m vrijdag 

  

Extra personele inzet 
Groep 4 t/m 6 

Marieke Knol 
Donderdag, vrijdag 

Marieke Wijker 
Eén dag in de week 

 

Groep 7a Anita Westdorp 
Maandag t/m vrijdag 

  

Groep 7b Tess Ligthart 
Maandag t/m vrijdag 

  

Groep 8 Jordy Dekker 
Vier dagen in de week 

Marieke Wijker 
Eén dag in de week 

 

Onderwijsassistent Karin Oudejans 
Maandag, dinsdag, woensdag 

  

Intern begeleider Marieke van Duin 
Dinsdag, woensdag, 
donderdag om de week 

  

Conciërge Dogan 
Maandag t/m vrijdag 

  

Directie Kevin Kooij 
Directeur 

Jaap Kostelijk 
Adjunct-directeur 

 

  

Wen- en wisselochtend 
Op woensdag 7 juli maken alle leerlingen kennis met hun (nieuwe) groep en/of leerkracht(en). De leerlingen blijven 
zoveel mogelijk in hun eigen bubbel. Alleen de leerkrachten verplaatsen zich door het gebouw.  
De kinderen die na de zomervakantie starten in groep 1, mogen op deze dag ook naar school van 8.30 – 11.30 uur.  
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Afscheid Juf Sonja 
Juf Sonja werkt al 16 jaar als onderwijsassistent op De Kiem/Jozef. De afgelopen jaren heeft 
zij naast haar werk op De Kiem, de opleiding tot leerkracht gevolgd. Sonja is officieel geslaagd 
en daarmee ook officieel juf Sonja! Dat betekent dat Sonja ons gaat verlaten. Vanaf komend 
schooljaar gaat zij als leerkracht aan het werk binnen onze stichting Blosse. Een hele mooie 
volgende stap in haar carrière. Op de laatste schooldag nemen wij met kinderen en 
teamleden op gepaste wijze afscheid van Sonja. Wij danken Sonja voor haar jarenlange inzet 
voor de kinderen uit Egmond aan den Hoef en gaan haar zeker missen! 

 

Geslaagden! 
Juf Ilse (stagiaire in groep 1/2b) heeft haar stage en opleiding tot leerkracht succesvol behaald en is daarmee 
officieel geslaagd! Volgend schooljaar gaat zij aan het werk als leerkracht op de Mariaschool in Hoorn.  
Meester Jaap (adjunct-directeur) heeft zijn eerste jaar van de opleiding tot schoolleider met succes afgerond en is 
daarmee ‘schoolleider basisbekwaam’. In het volgende schooljaar gaat hij het tweede deel van de opleiding volgen.  

 

‘Groei in Beeld’ en tienminutengesprekken 
Op vrijdag 25 juni krijgen alle leerlingen het nieuwe ‘Groei in Beeld’ mee naar huis. Via deze map brengen wij de 
ontwikkeling van uw kind, samen met uw kind, in beeld. Daarnaast zijn er in de week van 28 juni t/m 2 juli 
tienminutengesprekken. De ouders van groep 1-7 ontvangen maandagavond 21 juni een uitnodiging om zich hier 
voor in te schrijven. Vanaf groep 4 worden de leerlingen ook bij dit online gesprek verwacht.    
 

Overstap van Cito naar IEP leerlingvolgsysteem 
Nederland kent een markt van toetsaanbieders. Cito is daar misschien wel de bekendste van. Als school zijn wij ons 
gaan verdiepen in de markt van toetsing, omdat wij een toetsinstrument willen die aansluit bij onze vernieuwde 
visie. We willen korte, aansprekende toetsen voor kinderen, die we digitaal en op niveau kunnen afnemen. De 
toetsen moeten een scherpe analyse kunnen geven zodat we qua onderwijs nog beter kunnen aansluiten op de 
behoefte van het kind. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat, naast taal en rekenen, ook vaardigheden gemeten 
worden. Om zo een totaal beeld te vormen van de ontwikkeling van het kind.  
 
Binnen De Kiem worden nu nog verschillende toetsen gebruikt: Cito toetsen voor groep 3 t/m 8 en de IEP-eindtoets 
voor groep 8. Als team hebben wij ons laten informeren door verschillende toetsaanbieders en hebben wij besloten 
om vanaf komend schooljaar over te stappen naar het IEP leerlingvolgsysteem. IEP sluit aan bij onze wensen/visie. 
 
Een korte kennismaking met IEP: 
Iedere basisschool volgt nauwkeurig de ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als 
taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. Gelukkig is er ook aandacht voor andere vaardigheden, denk aan 
zaken zoals: hoe zit een kind in zijn vel, hoe pakt een kind zijn taak aan, wat interesseert een kind, waar wordt hij 
vrolijk van? Factoren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Een kind is namelijk veel meer dan taal 
en rekenen. De basisschool van jouw kind gaat werken met het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS). Het IEP LVS bevat 
toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen: leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling 
en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd, hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je 
kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel. 
 
In het nieuwe schooljaar zullen wij u verder informeren over het IEP-leerlingvolgsysteem.  
 

OV-leden gezocht 
Beste Moeders en Vaders, 
Een aantal leden verlaten ons leuke team van de oudervereniging, wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste ouders die 
ons team komt versterken. Dus wil je meer betrokken zijn bij de activiteiten die worden georganiseerd op De Kiem, 
laat het ons dan weten. Ook zijn wij op zoek naar een penningmeester. 
Lees voor meer informatie de website: kindcentrumdekiem.nl. Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
oudervereniging via de mail: ov.dekiem@blosse.nl 
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Naschoolsaanbod in het nieuwe schooljaar: Madscience komt terug! 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe science 
show op 22-9-2021, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 
inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  
 
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor deelname 
ook geschikt is voor kinderen die al eerder hebben meegedaan. De 
ouders van kinderen die nog een voucher van Mad Science hebben, 
krijgen apart bericht.  
De cursus wordt gehouden op dinsdag om 14:15, vanaf 26-10-2021. 
De lessen duren een uur. Indien uw kind op dinsdagmiddag naar de 
BSO De Kiem gaat, kunt u gebruik maken van een kortingscode van 
de BSO (zie website voor meer informatie). 

 
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte wetenschapper!  
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 
kinderen per cursusgroep. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede groep van start. Inschrijven kan 

t/m 11-10-2021. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org 

 
Kinderdagverblijf geniet in de natuur! 

Wat zijn we ontzettend aan het genieten met de kinderen van 

het heerlijke weer 🌞 de prachtige natuur 🌳 en de mooie 

bollenvelden 🌷. 
Wij gaan vaak wandelen met de Kiddiebus door de duinen en 
langs de dieren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen buiten 
zijn. Het is gezond, leerzaam en kinderen komen ook tot rust 
tijdens het wandelen. We praten met de kinderen over wat 
we zien: Wat komen we vandaag allemaal tegen? Wat zijn dat 
voor bloemen? En hoe ruiken ze? Hoe heten deze dieren? En 
welk geluid maken ze? 
Wij hebben ons de laatste weken beziggehouden met de 

dieren op de boerderij 🐎🐄🐖🐏🐔🐐. 
Wat was het leuk toen er een geitje werd geboren en wat 
kunnen jullie het verhaal mooi mee vertellen en het liedje 
meezingen over "geitje bij". 
 
Lieve groetjes van Juf Savannah, Juf Luna en Juf Kristel 
 

 
 
  

http://nederland.madscience.org/
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Timmerdorp in Egmond aan den Hoef  

Hoera! We gaan het proberen!  

Dit jaar willen we, als het met de dan geldende coronamaatregelen mogelijk is, weer een timmerdorp in Egmond 

aan de Hoef houden.   

Dat wordt dan zoals gebruikelijk in de eerste week van de zomervakantie, dus maandag 12 juli t/m donderdag 15 

juli.  Het thema van dit jaar is  “Jungle”. 

Timmerdorp is bedoeld voor alle kinderen vanaf 6 jaar t/m groep 8 van de basisschool.  

Inschrijven gaat online en zal in juni starten.  Deelnemersbijdrage is € 20,00 en minimaal 1 ouderhulp dag per kind.  

Meer informatie zoals programma, tijden, voorwaarden etc. is binnenkort te zien op de website:  

www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl   

Hulp is nodig 

De Timmerdorp werkgroep van Jeugdbelangen is druk bezig met de voorbereidingen en een aantal sponsors heeft 

zich al financieel of in natura garant gesteld.  

Maar wij kunnen alle hulp gebruiken om het timmerdorp tot een succesvol geheel te maken. Hebt U hout, verf of 

andere materialen die door de kinderen van timmerdorp in hun hutten verwerkt kunnen worden? Bewaar het en 

breng het vlak voor  de start van timmerdorp. 

Ook zoeken wij vrijwilligers zoals oudere kinderen en ouders die tijdens timmerdorp meerdere dagen mee willen 

helpen als EHBT-er (Eerste Hulp Bij Timmeren) , EHBC-er  (Eerste Hulp Bij Catering) als vaste hutouder, of in de 

organisatie van timmerdorp.  

Aanmelden van hulp kan via timmerdorpegmondaandenhoef@gmail.com   

Wij hebben er weer zin in en hopelijk wordt er straks weer door veel kinderen  enthousiast getimmerd aan hun 

eigen hut in Egmond aan den Hoef! 

 

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

