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  Nieuwsbrief 2 - oktober 2021 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

 
Vanuit de directie 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Terugblik 
Wat was het gaaf dat we met alle kinderen van De Kiem op schoolreisje 
konden naar Sprookjeswonderland en Duinrell. Het prachtige weer en de 
gezellige sfeer hebben ervoor gezorgd dat we met veel plezier 
terugdenken aan deze dag.  
 
Tijdens de afgelopen studiedag heeft het onderwijsteam zich verdiept in 
de leerlijnen van het rekenonderwijs en scholing gevolgd om kinderen een 
nog passender rekenaanbod te kunnen bieden waardoor we kinderen nog 
beter kunnen ondersteunen in hun rekenontwikkeling.  
 
Na een lange tijd mochten ouders vorige week samen met hun kinderen 
de school in tijdens de inloopmomenten. Wat was het goed om betrokken 
kinderen trots te horen vertellen over wat zij zoal leren en op welke 
manieren zij plezier hebben op school. Als team hebben wij besloten om 
deze vorm ook de komende jaren te gaan inzetten als informatiemoment 
aan het begin van het schooljaar.  
 
Halen en brengen van uw kind(eren) en ouders in het gebouw 
Nu de 1,5 meter maatregel is komen te vervallen hebben wij samen met 
de MR nagedacht over een structurele afspraak over het halen en brengen 
van kinderen, ouders in het gebouw en de verkeersveiligheid voor de 
school.  
 
Sinds de corona-uitbraak vorig jaar hebben wij u gevraagd bij het brengen 
en halen van uw kind buiten het gebouw te wachten. Wij hebben gemerkt 
dat dit veel rust geeft, dat kinderen zelfstandiger worden en dat we tijdig 
kunnen beginnen met de lessen ’s morgens. Hoewel we ouders ook gemist 
hebben, willen we deze afspraak vasthouden.  
 
Dit betekent dat we, mede ook i.v.m. de verkeersveiligheid, de Prinses 
Marijkelaan blijft afgesloten vanaf het zebrapad voor verkeer. Dit blijft de 
haal- en brengplek voor ouders. De aparte in- en uitgangen voor groepen 
blijven wij gebruiken. Na 14.00 uur bent u welkom om zonder afspraak 
even de school in te lopen of om even in de klas te kijken. Voor een 
gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind vragen wij u 
wel om een afspraak te maken.  
 

 
 
 

 
 

 

Belangrijke data:  
 
6 oktober  
Opening Kinderboekenweek 
 
13 oktober  
14.00 uur Boekenmarkt  
 
18 – 22 oktober 
Herfstvakantie 
 
26 oktober  
Start Madscience, naschools 
aanbod 
 
27 oktober 
Studiedag, alle leerlingen vrij 
Kledingactie OV 
 
 

Korte mededelingen: 

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

Onze BSO zoekt naar een 
kleine koelkast (tafelmodel) 
voor het koel houden van verse 
producten die kinderen na 
school kunnen eten. Heeft u 
een koelkastje over dan willen 
wij die heel graag hebben of 
overnemen.  

Wij zijn nu ook te volgen op 
Facebook! 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
https://www.facebook.com/kindcentrumdekiem
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Corona maatregelen 
Vanaf 25 september zijn er minder maatregelen van kracht voor het onderwijs: 
- Als een kind positief getest is, hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. 
- Een positief getest kind blijft thuis in isolatie en mag weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is 

en er zeven dagen zijn verstreken na start van de symptomen of het vaststellen van de besmetting. 
- Bij uitbraken van meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel adviseren om een klas in 

quarantaine te plaatsen.  
- De 1,5m maatregel is vervallen, waardoor we bijvoorbeeld weer de mogelijkheid hebben om ouders te 

kunnen ontvangen in ons gebouw.  
 
Nieuwe digiborden! 
De huidige digiborden zijn zwaar verouderd en afgeschreven. We hebben vaak te maken met problemen. 
Maandag 4 en dinsdag 5 oktober worden alle oude digiborden vervangen voor nieuwe touchscreens. Een grote 
maar duurzame investering die we kunnen doen vanuit de NPO-gelden vanuit de overheid. Een investering die 
we doen om de randvoorwaarden voor goed onderwijs te optimaliseren, zodat kinderen hiervan profiteren. 
 
Update nieuwbouw kindcentrum 
Donderdag 7 oktober staat nieuwbouw voor ons kindcentrum op de agenda van de raadsvergadering van de 
gemeente Bergen. Eerder heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwbouw zal plaatsvinden op de locatie van 
de voormalige Boswaid. Nu zal er een besluit worden genomen over de toekenning van de middelen voor onze 
nieuwbouw. Remco Prast (bestuurder Blosse) en Kevin (namens De Kiem) zullen tijdens de raadsvergadering een 
korte presentatie geven over het belang van nieuwbouw voor ons kindcentrum. Bij een positief besluit over de 
middelen kan er hopelijk snel een start gemaakt worden met planontwikkeling en buurtparticipatie met 
omwonenden van de locatie. De ambitie van de gemeente en Blosse is dat er in 2024 een nieuw kindcentrum 
wordt opgeleverd.  

 
Met vriendelijke groeten, 
Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 
De directie 
 

 
Kinderboekenweek 2021 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar “Worden wat je wil". Alle kinderen mogen 
deze dag verkleed op school komen, als iets wat je later wilt worden. Om 8.30 uur openen we met alle kinderen op 
schoolplein de Kinderboekenweek met dans en muziek! In de klassen gaan we ook aan de slag met het thema. Juf 
Angela van de bibliotheek gaat in iedere groep een les geven en de leerkrachten van De Kiem gaan in een 
voorleescarrousel voorlezen in andere groepen.  
 
Afsluiting Kinderboekenweek: Boekenmarkt! 
Woensdag 13 oktober is er een boekenmarkt. Kinderen kunnen op een kleedje op het schoolplein hun boeken 
verkopen. De kinderen/ouders bepalen zelf de prijs. De kinderen die boeken willen verkopen, geven zich van 
tevoren op bij de leerkracht.  
Om 13.40 uur begint de boekenmarkt. Kinderen mogen op het plein gaan kijken. Ouders zijn vanaf 14.00 uur 
welkom op het plein, zodat ouders ook nog de gelegenheid hebben om boeken te kunnen kopen samen met hun 
kind.  
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Mediawijsheid: omgaan met chromebooks 
Regelmatig besteden wij in onze lessen aandacht aan mediawijsheid. De bovenbouwgroepen doen bijvoorbeeld 
ook mee aan de week van de mediawijsheid. Kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen vanuit school een chromebook in 
bruikleen. Samen met kinderen hebben we afspraken opgesteld voor het gebruik van de chromebook. Deze 
afspraken worden besproken in alle groepen en kinderen uit groep 4 t/m 8 laten we het afsprakenblad 
ondertekenen.  
 
Op De Kiem gelden voor kinderen de volgende afspraken voor het gebruik van de chromebook: 
 

· Ik ga voorzichtig om met mijn device. Als er iets stuk is gegaan, dan meld ik dat bij juf of meester. 
· Ik verander geen instellingen zoals de cursor, de taal, de achtergrond etc. 
· Ik zorg zelf voor een koptelefoon, oortjes en/of een muis. 
· Tijdens eten en drinken is mijn device dicht. 
· Ik werk met mijn eigen device en op mijn eigen account. Accounts en devices van andere kinderen laat ik 

met rust. 
· Als ik informatie zie, waardoor ik me niet prettig voel, of als ik of iemand anders wordt gepest via internet, 

zeg ik het tegen juf of meester. 
· Mijn juf of meester bepaalt welke sites er mogen worden bezocht en welke tabbladen er open staan. 

 

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 dit 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. 
 
Via onderstaand filmpje kunt u ook kennismaken met IEP: 
https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=99s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU&t=99s
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Nieuws vanuit de oudervereniging 
Woensdagochtend 27 oktober kledingactie oudervereniging 
Sinds vorig schooljaar organiseert de oudervereniging van kindcentrum 
De Kiem de kledingactie zoals die voorheen door de Boswaid werd 
gehouden. 
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 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 27 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! 
 

Ouderbijdrage 
Bij de meeste van jullie is bekend dat de Oudervereniging van de Kiem ieder jaar diverse activiteiten voor de 
kinderen verzorgt, zoals het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, sportdag, Pasen  enz. 
Daarnaast heeft iedere klas zijn eigen extra activiteit, bijvoorbeeld de schooltuin, schoolschaatsen, schoolsurfen, 
afscheidscadeau groep 8. 
Voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt een bedrag van € 50,-- ( € 5,- per maand ) gerekend, per kind per schooljaar. 
(Het schooljaar loopt van september t/m juni). 
 
Wij willen u informeren dat wij de ouderbijdrage gaan innen, u krijgt een betaalverzoek via de Kwieb app. Ook 
alvast hierbij informeren wij u dat voor het volgende schooljaar (2022-2023) de ouderbijdrage verhoogd zal 
worden, in verband met de stijgende prijzen en tarieven, om de activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. 
Bij vragen kunt u ons bereiken via ov.dekiem@blosse.nl. 
 

De oudervereniging zoekt nieuwe leden! 
Omdat een aantal leden ons leuke team van de oudervereniging heeft verlaten, zijn wij op zoek naar  enthousiaste 
ouders die ons team komen versterken. Wil je meer betrokken zijn bij de activiteiten die worden georganiseerd, 
laat het ons dan weten! 
Lees voor meer informatie de website: https://www.kindcentrumdekiem.nl/tp-26212-2/ov  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de oudervereniging via de mail: ov.dekiem@blosse.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
Oudervereniging De Kiem 

 
Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef Nieuwsbrief 2021/2022 

Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef (JBEH) is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het organiseren van 
activiteiten voor de jeugd van Egmond aan den Hoef. Hierbij richt zij zich vooral op de jeugd van de basisschool 
leeftijd. JBEH is onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Via de website www.jongerenwerkbuch.nl/  van Stichting 
Welzijn Bergen, Jongerenwerk Bergen  vindt u meer informatie.  

https://www.kindcentrumdekiem.nl/tp-26212-2/ov
http://www.jongerenwerkbuch.nl/
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JBEH heeft momenteel een algemeen bestuur van vijf personen. De bestuursleden zijn: Maaike van Gend, Helena 
Mahr, Jose Pepping en Jakob Pronk  
Het bestuur komt een paar keer per jaar bij elkaar om de algemene gang van zaken te bespreken. Veel van de 
activiteiten van jeugdbelangen wordt door werkgroepjes met vrijwilligers gedaan. 
Om ook de komende jaren door te kunnen gaan met de activiteiten, zoeken wij aanvulling van het bestuur met 
een of twee ouders. 
    
Onder voorbehoud van de corona maatregelen, ziet de  activiteitenkalender van JBEH voor het komende 
schooljaar er als volgt uit: 
Knutselmiddagen voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 jaar op de donderdagmiddag van 15:00 tot 16:30 uur in de 
jeugdbelangen kelder in het Dorpshuis onder leiding van Lies Kopjes. Kosten € 2,- Lees ook de mededelingen op 
de facebooksite van jeugdbelangen 
Meidenavond. Lies Kopjes van Welzijn Bergen organiseert in het Dorpshuis iedere derde vrijdag van de maand 
een thema-avond voor de meiden uit de groepen 7 en 8. De eerste is op 17 september  van 19.00 tot 20.30 uur. 
Thema wordt nog bekend gemaakt. Kosten zijn € 2,-  
Maandelijkse Disco avonden voor de groepen 6 t/m 8  op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis het 
Hanswijk. Data:  8 oktober en 12 november. In december is er geen disco en de data na de kerstvakantie zijn 
waarschijnlijk 14 jan, 11 feb  11 mrt, 22 apr. en 3 juni (deze laatste ook voor groep 5)  Deze datums kunnen echter 
nog veranderen ( zie de jeugdbelangensite op facebook) . Ongeveer een week voor de disco worden posters 
opgehangen bij de school. Kosten disco: € 3,00 entree met 1 keer drinken en 1 keer chips. Overige consumpties 
kosten alle € 0,50.  
Sinterklaasintocht voor de groepen 1 t/m 5 op zondag 21 of 28 november. Sint vertrekt met zijn Pieten om 14.00 
uur voor een tocht door het dorp waarna van 15.00 tot 16.00 uur zijn aankomst gevierd wordt in Dorpshuis het 
Hanswijk.. 
Er is dit jaar in maart geen Talentenjacht  tenzij er zich vrijwilligers aanmelden die dit willen organiseren. De 
organisatoren Michelle en Kristine van de vorige shows zijn bereid hen in te werken. 
Koningsdag voor de groepen 1 t/m 8 op 27 april. Na een optocht met versierde fietsen vanaf het Hanswijk is er 
vrijmarkt en kinderspelen bij café Het Slotje. De organisatie is een samenwerking van Het Slotje, Lamoraal  en 
Jeugdbelangen.  
 Ook de Avondvierdaagse, gaat dit jaar ook niet door tenzij er zich vrijwilligers melden die dit willen organiseren. 
De oude organisatoren Kees Bruin en Frans Tervoort  willen hen daarbij zo nodig begeleiden.   
Timmerdorp vanaf 6 jaar t/m groep 8 in de eerste week van zomervakantie 18 t/m 21juli. Zie tevens 
www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl.  
 
Het doorgaan van alle activiteiten is vooral afhankelijk van de hulp van vrijwilligers: oudere kinderen, ouders, 
grootouders en alle ander vrijwilligers. Oudere kinderen kunnen ook helpen in het kader van een 
maatschappelijke stage. Zij kunnen zich per activiteit aanmelden.  
Om mee te helpen kunt u zich persoonlijk aanmelden bij een van de bestuursleden of telefonisch bij Jakob Pronk 
06-10020460.  
Voor info of vragen zie Facebook Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef of mail naar jeugdbelang@gmail.com 
 

Hockey 
Op 31 augustus heeft Marieke Wildschut tijdens de gymles een 
introductietraining hockey gegeven aan uw kind. Marieke heeft erg genoten 
en ik begreep dat de kinderen het ook erg leuk vonden. Mocht uw kind naar 
aanleiding van deze training interesse hebben om te gaan hockeyen? Op:   
https://digital-3.foleon.com/amhc/kennismakingsbrochureamhc/welkom/ 
vindt u meer informatie over de Alkmaarse Mixed Hockeyclub. Achter in de 
brochure hebben wij een contactformulier opgenomen. Als u deze invult met 
uw vraag, dan nemen wij spoedig contact op. 
  
Groeten namens Marieke en het bestuur van de AMHC,  
Willem Tibosch 

http://www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl/
mailto:jeugdbelang@gmail.com
https://digital-3.foleon.com/amhc/kennismakingsbrochureamhc/welkom/
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