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  Nieuwsbrief 6 – maart 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 
 
De wereld komt de school in… 
Waar we voor de vakantie nog genoten van de olympische spelen in de klas, 
worden we deze dagen opgeschrikt door heel ander nieuws. Kinderen komen 
de klas in met verhalen van volwassenen, nieuws wat ze op het journaal 
hebben gezien en gesprekken die ze met elkaar voeren. Wij als leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers ontkomen er niet aan: de wereld komt de 
school binnen. Wat zeg je als een kind vraagt naar de oorlog in Oekraïne en 
hoe reageer je wanneer kinderen zeggen dat ze bang zijn, terwijl je dit 
misschien zelf ook wel een beetje bent..?  
Met een handreiking van de Vreedzame school zijn we goed op weg 
geholpen, hier stonden allerlei tips in om direct toe te passen in de klas. Het 
gesprek is belangrijk, zolang het leeft bij de kinderen.  
Tegelijkertijd gaat het leven van alledag ook gewoon door. Wordt er weer 
gelachen om een grap van de juf of meester en wordt er hard gezongen voor 
dat jarige kind. We zijn trots op deze plek, een veilige plek voor alle kinderen! 
 
Gisteren is er een informatieavond over IEP georganiseerd. Marieke van Duin 
heeft verteld waarom de school voor dit leerlingvolgsysteem gekozen heeft, 
wat er getoetst wordt en hoe de resultaten gelezen kunnen worden. 
Vandaag ontvangt uw kind zijn of haar Groei in Beeld met daarin ook een 
uitdraai van de IEP resultaten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een 
leeswijzer die u helpt om de informatie van de IEP te begrijpen.  
 
Een volle nieuwsbrief met daarin berichten over corona, de bibliotheek, 
typen op De Kiem en de Blossebeleving.  
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap Kostelijk en Eva Arents  
 
 

 
Coronamaatregelen 
Nu de coronamaatregelen zijn komen te vervallen, hebben wij samen met het 
team en de leden van 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, 2 jaar geleden, 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. Hoewel we ouders ook gemist 
hebben, willen we deze afspraak vasthouden. Dit betekent dat, i.v.m. de 
verkeersveiligheid, de Prinses Marijkelaan afgesloten blijft voor verkeer, vanaf 
het zebrapad. Dit blijft de haal- en brengplek voor ouders. De aparte in- en 
uitgangen voor de verschillende groepen blijven wij gebruiken. Na 14.00 uur 

 

Belangrijke data:  
 
4 maart  
Groei in Beeld mee naar huis 
 
7-18 maart 
Ouder/kindgesprekken 
 
7 -11 maart  
Blosse Belevingsweek 
 
8 maart OV vergadering 
 
9 maart MR vergadering 
 
15 maart Peuterbiep 
 
21 maart studiedag 
 
28 maart leerlingenraad 

 
 

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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bent u welkom om zonder afspraak de school in te lopen, of om even in de klas te kijken. Alle groepen zullen in de 
periode tot de meivakantie een inloopmoment organiseren. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht van 
uw kind. Tenslotte zullen binnenkort de 10 minuten gesprekken plaatsvinden. Ook deze gesprekken zullen weer 
gewoon in het klaslokaal van uw kind worden gevoerd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
Tot snel op de Kiem! 

 
Kom op tijd naar school 
Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen van De Kiem het plein op. Om 08.20 uur gaat de bel, zodat kinderen weten dat 
ze het gebouw in mogen. Om 08.25 uur wordt er voor de laatste keer gebeld zodat iedereen weet dat de school 
bijna begint. Een vol programma zorgt ervoor dat de lessen echt om 08.30 uur beginnen. De leerkracht start met 
een instructie, een kringgesprek of een andere (inloop-)activiteit. Het is voor kinderen én de leerkrachten vervelend 
wanneer kinderen te laat binnenkomen. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd op school is.  
 

BSO 
Deze week zijn we druk bezig geweest om de BSO op te knappen met als eerste stap een 
nieuwe kleur op de muur! Ook zijn we in overleg met de kinderen aan het kijken wat nog 
meer leuk is voor de BSO. Het is een erg leuk proces om dit samen met de kinderen te 
bespreken. Hier alvast een voorproef van onze nieuwe muur! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KDV 
Ondanks dat het nog niet officieel lente is hebben we wel 
al wat mooie lente dagen achter de rug. Hier hebben we 
op het kinderdagverblijf zeker van genoten! Door een 
lange wandeling in de duinen te maken en een mooie 
lente knutsel. Wij hopen in ieder geval dit het zulk mooi 
weer blijft! 
 
 

 
 
 
 
 

Wil je een keer bij ons 

komen gluren? Dan ben 

je altijd welkom! 
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Oproep schoolbibliotheek:  
Helpt u mee om ons droombeeld werkelijkheid te laten worden? 
 
Op Kindcentrum De Kiem staat een uitgebreide collectie jeugdboeken, deels van de school en deels in bruikleen 
vanuit Bibliotheek Kennemerwaard, waar de kinderen op school in kunnen lezen. Om ieder kind de mogelijkheid 
te geven ook thuis weg te dromen met een mooi boek, willen we het uitlenen van boeken op Kindcentrum De Kiem 
weer opstarten. 
Ons droombeeld: 
Een goed georganiseerde schoolbibliotheek waar kinderen van Kindcentrum de Kiem graag komen om een 
interessant, mooi, avontuurlijk of spannend boek te kiezen van groep 1 tot en met 8. 
Waar de kinderen een paar keer per week de mogelijkheid hebben om een boek te lenen dat ze thuis mogen lezen. 
In de schoolbibliotheek treffen de kinderen ouders die helpen bij het kiezen, het uitlenen en innemen van een boek. 
De schoolbibliotheek is overzichtelijk en netjes en hier dragen de kinderen samen met hulp van ouders de zorg voor. 
 
Om dit droombeeld te realiseren zijn we op zoek naar wat extra handen. Lijkt het u leuk om te helpen in de 
schoolbibliotheek? Heeft u de mogelijkheid om hier wekelijks 
een uurtje (of meer) bij te helpen? 
 
Stuur dan vóór 16 maart een e-mail naar Angela Pater: 
a.pater@bknw.nl 
Vermeld in de e-mail uw voor-/achternaam en dat u graag wilt 
helpen in de schoolbibliotheek van Kindcentrum De Kiem. 
Angela is werkzaam bij Bibliotheek Kennemerwaard en is elke 
donderdagochtend als leesconsulent aanwezig op Kindcentrum 
De Kiem. Zij zal contact opnemen om een afspraak te maken 
voor een rondleiding in de schoolbibliotheek. Ze zal uitleggen 
wat de bedoeling is en laat u zien hoe alles werkt. In overleg 
gaan we kijken op welke dag en tijd u kunt helpen. 

 

mailto:a.pater@bknw.nl
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Typen op De Kiem 
In het voorjaar start de typecursus weer voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Een waardevolle investering waar je 
levenslang plezier van hebt.  
 
De cursus wordt verzorgd door een ervaren docent van Dompvloet en bestaat uit 14 klassikale lessen op school. 
Juist klassikaal kan de vingerzetting, het blindtypen en de zithouding goed worden geleerd. De docent voor de klas 
en het groepsgevoel leiden ook tot betere motivatie om de cursus af te maken en af te ronden met een diploma. 
 
We gebruiken het programma TypeWorld. De kinderen vinden het typen in game-vorm leuk en ze leren het goed 
en snel. De docent volgt de kinderen ook online, controleert het huiswerk en motiveert ze met 
voortgangsberichtjes. Juist deze combinatie van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding geeft het beste 
resultaat. 
 
Startdatum en tijd 
maandag 14 maart 2022 van 14.15 tot 15.05 
 
Locatie 
Kindcentrum De Kiem Egmond a/d Hoef 
 
Kosten 
Regulier € 189 
Tijdelijk € 159 
Gereduceerde prijs omdat we later starten vanwege corona. Met volledige typevaardigheid, zonder introductie 
tekstverwerken. Gebruik kortingscode KIEM22 
 
Voor 
Groep 6, 7 en 8 
 
Inclusief 
14 klassikale lessen, online voortgangscontrole, jaarlicentie TypeWorld, tienvingersysteem blind, 100 APM 
(minimaal), examen  
 
Huiswerk 
Ongeveer 5x 15 minuten per week 
 
Informatie en inschrijven  
dompvloet-typen.nl of 06 4994 2618 
 
 
 
 

https://dompvloet-typen.nl/
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Stichting Welzijn Bergen Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef 
 
Nadat het al twee jaar niet mogelijk was, wil Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef dit 
jaar weer een  talentenshow organiseren voor alle basisschoolkinderen onder de titel:  
Egmond heeft talent! en wel op zondagmiddag  10 april vanaf 12:30 uur in het 
Dorpshuis Hanswijk.  
Heb je TALENT zoals b.v. live-zingen, dansen, acrobatiek, playbacken, mimespelen, 
voetballen, een muziekinstrument bespelen, of een verrassend tot nu toe onbekend 
talent? Ken je een bijzondere act, of wil je op het toneel laten zien wat jij allemaal kan solo of met een groep? Dan 
is dit je kans! Geef je dan zo spoedig op!  
Wij hopen weer op net zulke enthousiaste deelnemers als in vorige jaren op het podium van het Hanswijk en met 
nog meer juichende fans in de zaal.  
 
In ieder geval worden de winnaars van de playbackshow van 2019 uitgenodigd om de wisselbeker te verdedigen 
In verband met de beperkte capaciteit en de nodige voorbereidingen is aanmelding vooraf nodig. Bij grote 
belangstelling zal er een loting plaatsvinden. Inschrijving is mogelijk voor solisten en groepen De 
inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid bij de basisschool van Egmond aan den Hoef.  
De inschrijving voor de talentenshow is op donderdag 3 maart 14.15 tot 15:00 uur in het Dorpshuis Hanswijk door 
opgave van naam (of namen), telefoonnummer + omschrijving van de act en betaling van deelname bedrag van € 
4,- per persoon. 
 
Wie die dag niet kan, mag het inschrijfformulier met de deelnemersbijdrage in gesloten enveloppe vooraf of 
uiterlijk 2 maart  deponeren in de brievenbus bij de thematafel in school de Kiem. Een eerste advies van onze jury 
is reeds dat originaliteit extra beloond zal worden.  Voor nieuwsgierigen naar de vorige talentenshow zie facebook: 
talentenshowegmond 


