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  Nieuwsbrief 5 – februari 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 

Vorige week hebben we meester Kevin uitgezwaaid nadat hij drie jaar als 
directeur van De Kiem de fusie, een nieuwe missie/visie en daarbij 
onderwijsvernieuwingen en -veranderingen in gang heeft gezet. Het afscheid 
van de kinderen en het team kwam snel. Toch kijken we met een goed gevoel 
op dit moment terug. 

Het afscheid van Kevin heeft ervoor gezorgd dat ik de functie van directeur 
van De Kiem zal vervullen op interim basis om de continuïteit en de 
doorgaande lijn van de ingezette veranderingen te waarborgen. Dit zal ik 
samen doen met Eva Arents. In het proces naar een structurele invulling van 
de directie op De Kiem worden het team en de medezeggenschapsraad 
betrokken. We zien uit naar een fijne samenwerking.  

Waar De Kiem de afgelopen weken relatief gespaard is gebleven bij het 
plaatsen van klassen in quarantaine en het geven van thuisonderwijs, is het 
nu opeens raak. Vandaag zijn er vier klassen thuis, omdat er leerkrachten 
corona hebben en alle overige medewerkers ook ingedeeld zijn. Hopelijk is 
het volgende week anders en zijn we over grootste golf heen. We zetten alles 
op alles om het beste voor onze kinderen te doen en vinden het bijzonder 
fijn om te merken dat ook ouders en kinderen ons zo goed mogelijk helpen 
en ondersteunen in tijden van overmacht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Eva Arents & Jaap Kostelijk 
 
 

 
Even voorstellen… 
Afgelopen dinsdag mocht ik voor het eerst meedraaien op 
de Kiem. Deze week heb ik genoten van alle enthousiaste 
kinderen, de goede sfeer in de klassen en de betrokken 
collega’s. Ik was onder de indruk van de flexibiliteit van u 
als ouder, want deze tijd vraagt nogal wat van u.  
Misschien heeft u me al zien staan, samen met Jaap bij de 
ingang van de school. Zo niet, ik stel me nog even voor:  
 
Ik ben Eva Arents, 36 jaar en ik woon in de gezellige binnenstad van Hoorn. De 
afgelopen jaren ben ik in het onderwijs werkzaam geweest, eerst als leerkracht 
en later als directeur. Na zo’n 10 jaar gewerkt te hebben in Amsterdam nieuw-
west ben ik terecht gekomen in Heerhugowaard bij de stichting Blosse. Ik heb 
zin om het komend half jaar te investeren in dit prachtige kindcentrum! Ik zie 
met veel plezier de komende maanden tegemoet. Samen met Jaap en met het 
team van onderwijs én opvang gaan we er een mooie tijd van maken! 

 

Belangrijke data:  
 
24 jan. t/m 4 feb. 
IEP-toetsen groep 3-8 
 
7 feb. t/m 18 feb.  
Adviesgesprekken groep 8 
 
9 feb. MR vergadering 
 
17 feb. Studiedag, kinderen vrij 
 
18 feb. Studiedag, kinderen vrij 
 
21 feb. t/m 27 feb. 
Voorjaarsvakantie 
 
3 maart Ouderavond Iep. 
4 maart Groei in Beeld mee naar 
huis 

 
 

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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Iep toetsen 
Basisscholen zijn verplicht om te werken met een 
leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS geeft de 
leerkrachten inzicht in de ontwikkeling van de 
leerlingen, zowel op individueel- als op groepsniveau. 
Door de resultaten te analyseren kan de leerkracht het 
onderwijsaanbod afstemmen op de leerlingen.  

Sinds dit schooljaar maken de leerlingen van groep 3 t/m 8 op De Kiem de Iep toetsen. Deze toetsmethode vervangt 
het Cito leerlingvolgsysteem. Met Iep kijken we naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn van wezenlijk belang. 
Daarnaast 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?  

Het IEP leerlingvolgsysteem 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: u krijgt een beeld 
van wat uw kind weet, maakt, hoe uw kind zich voelt, oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor 
Inzicht Eigen Profiel.  

Donderdag 3 maart organiseren we een ouderavond over Iep. We zullen jullie als ouders onder andere 

informeren over:  

- Waarom heeft de Kiem voor het Iep LVS gekozen?  

- Wat toetsen we met Iep?  

- Hoe en wanneer toetsen we?  

- Hoe interpreteren we de toets resultaten? Een wat betekent dit voor het onderwijs aan uw kind?   
 

 

We hopen dat deze avond op school plaats kan vinden. En dus niet online. Verdere informatie volgt.   

De grondwet van De Kiem 
De gedragsverwachtingen waardoor wij ons prettig voelen op De Kiem, 
hebben wij voorzien van visuele ondersteuning. De leerlingenraad heeft 
samen met de leerkrachten afspraken gemaakt over hoe wij het op De Kiem 
doen. De posters worden op dit moment gedrukt en hangen straks op 
verschillende plaatsen in ons kindcentrum. 
 

Muzieklessen vanuit cultuureducatie 123Zing! 
Deze maand zijn wij gestart met een tweejarig muziektraject onder leiding 
van muziekdocente Esther Hoek. Zij neemt kinderen en leerkrachten mee in 
de methode 123Zing en gaat samen met ons richting geven aan muziek in 
onze school. Ter ondersteuning van deze lessen zijn er al veel nieuwe 
muziekinstrumenten voor de school aangeschaft. We hopen dat de kinderen 
straks vaker zingend thuiskomen! 
 

Traktaties 
Zoals wij al eerder aangaven in deze nieuwsbrief willen wij u vragen om traktaties klein te houden. Dit is een geluid 
wat wij van zowel leerkrachten als ouders horen. We willen hier als school één richtlijn in aanbrengen. Een eetbare 
traktatie vinden wij leuk en goed. Natuurlijk is het aantrekkelijk om daarnaast nog een klein cadeautje te geven, 
maar dit is niet de bedoeling. Wij willen kinderen leren dat ze tevreden kunnen zijn met een eenvoudige traktatie. 
Daarnaast voelen veel ouders zich verplicht om dit ook te doen terwijl dit soms eigenlijk niet kan. Dit willen wij niet.  
Als uw kind jarig is dan vragen wij u om één eetbare en kleine traktatie mee te geven. Dit nieuwe beleid wordt in 
alle klassen besproken zodat iedereen weet dat dit een schoolregel is.   
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Oordopjes 
Sinds een aantal jaren gebruiken de kinderen van groep 4 tot en met 8 Chromebooks van Snappet op De Kiem. 
Kinderen die dit fijn vonden, konden zelf een koptelefoon of oortjes mee naar school nemen als zij behoefte hadden 
aan audiovisuele ondersteuning. Software verandert en waar het vroeger alleen handig was, is het gebruik van 
audiovisuele ondersteuning bij sommige onderdelen nu noodzakelijk. Dit betekent dat we als De Kiem voor elke 
leerling een setje oordopjes hebben aangeschaft. Kinderen bewaren deze dopjes zelfstandig. Wanneer deze stuk 
zijn vragen wij aan u als ouders om (net als vroeger) zelf oordopjes of een hoofdtelefoon aan uw kind mee te geven.  

 

De Vreedzame school blok 4: We hebben hart voor elkaar 
In januari zijn we gestart met blok 4 van de Vreedzame School. Dit blok gaat over 
gevoelens zodat kinderen leren gevoelens te herkennen en hiermee om kunnen gaan. 
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en 
waarin kinderen “hart voor elkaar” hebben en met respect met elkaar omgaan.  
 
De lessen zijn gericht op: 

• Het besef dat iedereen gevoelens heeft. 
• Het herkennen en benoemen van gevoelens 
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen 

oproepen 
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen. 
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat. 
• Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont. 
• Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing. 
• Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet 
• Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt 
• Hoe je het voor elkaar kunt opnemen 
• Hoe je het met elkaar leuk kan hebben 
• Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt. 

  

 
Het werken met de gevoelsstokjes in groep 4 

 
  Tip voor thuis 

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten. 
Bespreek wat je kan doen als je boos bent: 

• gemeen terugdoen 

• de ander z’n zin geven 

• je  terugtrekken 

• weten wat je wilt 

• rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt. 
 
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing 
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Nieuws uit de peuteropvang 
Hoewel het nog niet echt op winter lijkt, zijn wij na de 
kerstvakantie gestart met het thema ‘Brrrrrr wat is het 
koud’.  
Voor jonge kinderen is het begrip tijd nogal abstract. 
Kinderen leven meer met de dag en hebben geen idee 
wat nou precies een jaar inhoudt. Het mooie is dat we 
in Nederland seizoenen hebben waardoor we het jaar 
heel goed kunnen opdelen in vier behapbare stukken.  
Door hier actief mee aan de slag te gaan kan dit de 
kinderen veel houvast geven. Door het te beleven en 
er woorden aan te geven wordt ook het proces van de 
seizoenen helderder. Wanneer bevriest de sloot? 
Waarom zijn mijn handen koud? Wat gebeurt er in het 
voorjaar, zomer en in de herfst?  
Het wordt pas echt duidelijk als de kinderen er zelf 
mee aan de slag gaan; het echt kunnen beleven en ervaren. Maar hoe doe je dit? Hoe haal je buiten meer naar binnen?  
 
Binnen de methode uk en puk blijft spelen de belangrijkste activiteit. Tijdens het spel komen er diverse ontwikkelingen 
aan bod, zoals de sociaal emotionele ontwikkeling en de taal spraakontwikkeling. In de kring wordt er rondom een 
thema gezongen en gepraat. Ook wordt er veel gelezen over het thema. De peuters genieten enorm van het werken 
rondom een thema en spelenderwijs leren de kinderen heel veel.   
De klas wordt ingericht met allerlei spullen/spelmateriaal naar aanleiding van het thema.  
  
Voor de echte beleving is het te hopen dat er nog een klein beetje 
echte winter komt.  
  
Groetjes, Team Peuter opvang.   

 
Een oproep vanuit jeugdbelangen Egmond aan den Hoef: 
Betreft meidenavond voor meiden vanaf 9 jaar! 
Lies, die tot op heden de meidenavond organiseerde in het Hanswijk, heeft het erg druk met werkzaamheden in de 
Wal. Zij stopt daarom vanaf april met het organiseren van de meidenavond in het Hanswijk. De vraag is of er een 
ouder(s)/ vrijwilliger(s) of jongen meiden (bv 18+) zijn, die het leuk vinden om activiteiten voor deze leeftijdsgroep 
te organiseren en over te nemen? Zodat dit wel door kan blijven gaan!  

Wat houdt het in: 

Ong. 1 keer per maand (niet tijdens vakantieperiode), dus ong. 6 keer per jaar. 1,5 uur van 19:00 uur tot 20:30 uur 
leuke activiteiten samen met meiden vanaf 9 jaar te organiseren. Te denken valt aan; make up avond, nagellaken, t-
shirts versieren, avondje met selfiestick fotoshoots maken, cakes bakken enz. Er is veel materiaal al beschikbaar via 
Lies, maar eigen inbreng is altijd welkom. Het zou handig zijn als er vanaf februari iemand mee kan kijken met Lies 
voor een warme overdracht. 

De jongensavond is al komen te vervallen omdat ook hier niemand voor is. Dus het zou helemaal super zijn als iemand 
zich ook hier voor wil aanmelden.  

Heeft u interesse of kent u iemand? Deel dit bericht zo veel mogelijk. 
Mochten er vragen zijn neem gerust telefonisch contact op met;   
Melvin van den Berg en Lies Kopjes 06-57379497/ m.vandenberg@welzijnbergen.nl 

 

mailto:m.vandenberg@welzijnbergen.nl
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Een cadeautje van de bibliotheek! 

Een nieuw jaar, een frisse start. Daar past toch een fijn kook- 
knutsel- of inspiratieboek bij? Leen eens een boek bij de bieb, 
raak geïnspireerd en breng het vervolgens weer terug! Een 
lekker leesboek om even in de verdwijnen hebben we 
natuurlijk ook voor je.  

Op dit moment hebben we wat leuks voor jou! Alle inwoners 
van Egmond krijgen BiebLokaal cadeau. Hiermee (her)ontdek 
je de bibliotheek. Met BiebLokaal leen en reserveer je namelijk 
gemakkelijk via de app en/of website een beperkt aantal gratis 
boeken per jaar. Je hebt keuze uit de hele collectie van 
Bibliotheek Kennemerwaard. Heb je een boek gereserveerd? 
Dan ontvang je een mail zodra je het boek kunt ophalen.  

Probeer de bibliotheek nu helemaal gratis! Laat >hier je 
gegevens achter en haal jouw gratis bibliotheekpas binnen 
enkele dagen op in één van de drie bibliotheekservicepunten 
in Egmond. Of kies ervoor om het pasje thuis te laten bezorgen. Lees meer op  

www.bibliotheekkennemerwaard.nl/egmond   

We verwelkomen je graag in één van de bibliotheekservicepunten in Egmond. Regelmatig zijn hier (gratis) 
workshops, lezingen, bijeenkomsten en speciaal voor alle Egmonders is er een proefabonnement: BiebLokaal. 
Probeer de bieb nu gratis, je bent van harte welkom! 

En wist je dat… 

Jeugdleden tot 18 jaar gratis lid zijn? Zij kunnen gebruik maken van het >gratis jeugdabonnement. Ook hebben zij 
direct toegang tot de online Bibliotheek. Daar lenen zij gratis digitale jeugd e-books én luisterboeken. Handig voor 
het lezen voor je lijst. Volwassenen kunnen online ook tijdschriften, e-books en luisterboeken lenen via de 
bibliotheek, maar hier heb je wel een Basis- of Comfortabonnement voor nodig. Die is al beschikbaar vanaf € 5,- 
per maand. 

Bibliotheek servicepunten PostAanZee | De Schulp | Huys Egmont 

 

https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/over-ons/klantenservice/abonnementen-en-tarieven/content/freemium-formulier
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/over-ons/klantenservice/abonnementen-en-tarieven/content/freemium-formulier
http://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/egmond
https://www.bibliotheekkennemerwaard.nl/over-ons/klantenservice/abonnementen-en-tarieven/content/jeugd-abonnement

