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  Nieuwsbrief 4 - december 2021 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 

Beste ouders/verzorgers, 

De afgelopen maand werden er lampionnen in elkaar geknutseld, de klassen 

en gangen werden versierd, er waren weer fysieke tienminutengesprekken 

en er werd in de groepen 1,2 en 3 onder begeleiding kunst gemaakt.  

De nieuwste coronamaatregelen zorgen ervoor dat december dit jaar helaas  

iets anders verloopt dan gehoopt. We proberen er op school toch voor te 

zorgen dat het een mooie periode wordt, door het vieren van Sinterklaas, 

Kerstmis, het maken van knutselwerkjes en het hebben van gezelligheid in 

de klas. Het team van De Kiem heeft er zin in!  

 

Met vriendelijke groet, 

Kevin Kooij & Jaap Kostelijk 

 
 

 

Sinterklaasviering 

Op vrijdag 3 december verwelkomen 

we Sinterklaas op De Kiem. Hierbij 

kunnen geen ouders aanwezig zijn. 

Als Sint op school is aangekomen, 

neemt hij plaats in de speelzaal waar 

de groepen 1 tot en met 5, per groep 

en op afstand, optredens voor de Sint zullen verzorgen. In de bovenbouw zijn 

lootjes getrokken en hebben alle leerlingen een surprise voor elkaar gemaakt. 

Uiteraard wordt er gezorgd voor iets lekkers, maar vergeet niet om net als alle 

andere dagen eten, drinken en een lunchpakket mee te geven.  

We gaan er een gezellige, feestelijke dag van maken!  

 

  

 

Belangrijke data:  
 
3 december 
Sinterklaasviering 
 
8 december 
Kerstknutselochtend 
MR-vergadering 
 
17 december 
Groep 4-8 kerststukjes maken 
Foute Kersttruiendag  
 
22 december 
Kerstviering in de klas 
 
24 december 
Om 14.00 uur begint de 
Kerstvakantie tot en met 7 
januari.  

 
 
 

 

Korte mededelingen: 

Verlofaanvragen doet u door 
middel van een 
verlofaanvraag-formulier, dit 
is te downloaden op onze 
website.  
 
KIDDI App 
Er is een speciale app voor 
ouders over infectieziekten. 
Bij het downloaden van de 
KIDDI app kunt u zien hoe  u 
het best kunt handelen (bij 
bijvoorbeeld Krentenbaard) en 
of uw kind veilig naar het 
kindcentrum kan komen.  
 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Kerstfeest op de Kiem 

De oudervereniging zorgt ervoor dat de school gezellig aangekleed wordt. Wat zijn we als team blij met deze 

ouders! Dit jaar gaan de groepen 3 t/m 8 op woensdag 8 december aan de slag tijdens een Kerstknutselochtend.  

Op vrijdag 17 december gaan we met de groepen 4,5,6,7 en 8 kerststukjes maken. De leerkrachten trekken op deze 

dag hun mooiste/foute kersttrui aan. Jullie ook? Wilt u meegeven:  

• Bakje  
• Natte oase  
• Kerstgroen  
• Versiering   
• Kaars   
• Tas   

Woensdag 22 december wordt een speciale dag op De Kiem. In alle groepen is er een gezellig samenzijn en wordt 

Kerstmis gevierd. De groepen 1 t/m 4 hebben dit jaar een Kerstontbijt. Dit begint direct om 8.30 uur. De groepen 

5 en 6 zullen gaan Kerstlunchen van 12.30 tot 14.00 uur. De groepen 7 en 8 schuiven aan tafel van 15.30-17.00 

uur.  Via de Kwieb (waar u van de eigen leerkracht een bericht over krijgt) kunt u zich inschrijven om iets lekkers te 

maken of mee te geven voor de maaltijd. Wilt u meegeven:  

• Bord  
• Bestek  
• Beker   
• Tas   

 

Wees welkom bij de BSO van Blosse Kindcentrum De Kiem! 

De groepen zijn dit jaar iets groter maar nog steeds relatief klein, 

waardoor we uw kind alle aandacht kunnen geven die hij/zij verdient 

na een schooldag! Buiten spelen op de speeltoestellen, gebruik 

maken van fietsen en ander buitenmateriaal of een wandeling maken 

in het park. Appelmoes maken in de keuken of knippen, plakken en 

verven. En op een lange dag hoort ook ‘even niksen’ daar soms bij!   

De BSO zit dit jaar in een eigen lokaal in de school. Een ruime ruimte 

met veel speelmogelijkheden en aanbod voor ieder kind. De jongste 

kinderen worden persoonlijk door de pedagogisch medewerker uit de 

klas gehaald om samen naar de BSO ruimte te lopen. Vanaf groep 4 

mogen de kinderen zelf naar de BSO lopen. Ons uitgangspunt is dat 

onze kinderen de ruimte krijgen om te doen wat ze graag willen doen. 

Er worden elke dag verschillende activiteiten aangeboden en de 

kinderen mogen zelf bepalen waar ze wel of niet aan meedoen. 

Samen met de pedagogisch medewerker een boekje lezen? Of 

misschien gezellig een spelletje doen? Een hut bouwen? Of misschien 

wel een vriendje of vriendinnetje uitnodigen om te komen spelen! We 

gaan voor blije kinderen die vrolijk naar huis gaan!   

Meer weten over onze voor- en naschoolse opvang?  

Neem een kijkje op https://www.kindcentrumdekiem.nl/tp-26212-2/bso                                                                                                                               

Groeten van de medewerkers van de BSO, Luna en Welmoed 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/tp-26212-2/bso

