
   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2021-2022  Pagina 1 van 4 

   
 

 

  Nieuwsbrief 7 – april 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

 
1 april! 
Waar wij gisteren nog dachten dat het een grap was, houdt de natuur ons 
vandaag echt voor de gek. Vorige week nog in korte broek, vanmorgen 
vlogen de sneeuwballen door de lucht. Kinderen gingen vanmorgen op zoek 
naar Knertje, kregen spruitjeslolly’s en bureaustoelen waren verstopt. 

Maandag is het gewoon weer 4 april      .  
Hoewel vele maatregelen in verband met corona zijn losgelaten, is het op dit 
moment zo dat er veel kinderen ziek zijn en er ook veel collega’s in de 
lappenmand zitten. We hopen dat het voorjaar veel gezondheid brengt.   
 

Leiderschap De Kiem 
Met het vertrek van Kevin Kooij heeft Jaap Kostelijk de benoeming gekregen 
tot interim directeur, met Eva Arents als ondersteunend interim naast hem. 
Interim betekent tijdelijk, deze benoeming is tot 1 augustus. Op dit moment 
zijn wij als team van onderwijs en opvang aan het onderzoeken wat de Kiem 
voor leiderschap nodig heeft, in de ontwikkeling waar het kindcentrum zich 
nu bevindt. Vervolgens zullen wij in de komende maanden een 
benoemingsadviescommissie optuigen, een vacature uitzetten en vinden er 
gesprekken plaats. Zodra we meer informatie hebben, laten we dit uiteraard 
z.s.m. weten. 
 
Een volle nieuwsbrief met berichten over het halen en brengen van uw kind, 
IPC, de MR, Pasen, en nog veel meer.   
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap Kostelijk en Eva Arents  
 
 
 

Nieuwbouw 
Enige tijd geleden hebben wij een update gestuurd over de nieuwbouw. Na 
deze update hebben de ontwikkelingen zo goed als stil gestaan. Dit vinden wij 
niet wenselijk en ontzettend jammer. Blosse en de gemeente Bergen maken op 
dit moment afspraken om een samenwerkingsovereenkomst uit te werken. 
Totdat deze getekend is, kunnen wij weinig doen. We willen niet afwachten, 
dus hebben we besloten om binnenkort een projectgroep op te richten, om 
alvast een programma van eisen vast te stellen. Deze projectgroep zal bestaan 
uit leden van team onderwijs, team opvang en een delegatie van de MR.  
 
 
 
 

 

Belangrijke data:  
 
14 april   
Lezen peuters 10.00 aula 
 
15 april 
Paasontbijt en knutselen over 
het voorjaar 
 
22 april 
Koningsspelen 
 
25 april - 6 mei  
Vakantie 

 
 

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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Halen en brengen 
Het brengen van de leerlingen en het afscheid nemen op straat verloopt goed. 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. Om 08.30 uur starten de lessen. 
Tijdens het halen van de leerlingen is het echter te druk op de Prinses Marijkelaan. Wij hebben 
verschillende klachten van bewoners gehad, die de weg niet over konden fietsen door 
versperrende (bak)fietsen. We verwachten weer een toestroom toeristen, die natuurlijk ook door onze mooie 
straat komen fietsen. Alle ouders zijn daarom vanaf maandag 3 april (vanaf 13.55 uur) weer welkom op het plein 
om de kinderen op te halen. Ook de kinderen van groep 2/3 zullen om 14.00 uur via de uitgang, grenzend aan het 
schoolplein, de school verlaten.  Net zoals altijd zullen wij de weg blijven afzetten met de pylonen zodat er geen 
auto’s kunnen rijden.  
 

BSO op De Kiem en gebruik van het plein 
De BSO of naschoolse opvang maakt na schooltijd gebruik van het plein. Na school vinden wij het gezellig wanneer 
kinderen nog even blijven hangen op het plein en daar nog even spelen. Vanaf 14.45 moet het plein echter 
afgesloten zijn, i.v.m. strikte opvangregels. Na 14.45 uur is het schoolplein alleen bestemd voor de kinderen die op 
de Kiem BSO afnemen. 
 

IPC 
Zoals u misschien al heeft begrepen werken de groepen 1-8 de komende 
acht weken met een thema van IPC. IPC is een methode voor de 
zaakvakken en thematisch onderwijs in één. We zijn als team met IPC aan 
de slag gegaan, omdat dit past bij onze visie. IPC geeft aan dat kinderen 
leren met plezier en dat zij zich meer bewust worden van hun 
ontwikkeling. Ze weten waarom ze nieuwe dingen leren, leggen 
makkelijker verbanden en ontdekken hoe ze zichzelf kunnen verbeteren. 
Het eerste thema is nog uitproberen en experimenteren. We zijn heel 
benieuwd naar de ervaringen van de kinderen en de leerkrachten!  

 

KWIEB 
Een paar jaar geleden zijn wij gestart met de digitale ouder-app, nu genaamd KWIEB. Inmiddels is KWIEB verder 
ontwikkeld. U kunt nu bijvoorbeeld toestemmingsvragen digitaal beantwoorden. Hierdoor ziet de leerkracht van 
uw kind in KWIEB direct of er beeldmateriaal gebruikt mag worden. Vanaf a.s. maandag 4 april krijgt u als ouder 
een melding op de tijdlijn in Kwieb met het verzoek om deze vragen te beantwoorden. In het KWIEB-bericht van 
vandaag leest u hier meer over.  
 

Pasen 
Op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) vieren wij Pasen op school. ’s Morgens hebben de leerlingen paasontbijt 
waarvoor de kinderen een lootje trekken. Voor de naam van het klasgenootje op het lootje, zal het kind een 
ontbijtje bezorgen. Daarna is er een voorjaars-knutselochtend. De onderbouw gaat paaseieren zoeken op het plein.  

 
Koningsspelen 2022 
Op vrijdag 22 april vieren wij weer de Koningsspelen. Samen met de oudervereniging wordt 
er een programma bedacht met activiteiten. Een verdere uitwerking van die dag vindt u ter 
zijner tijd in de Kwieb-app.  
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Typlessen op De Kiem 
Dompvloet opleidingen is afgelopen maandag gestart met het geven van typlessen op De Kiem. We hopen dat de 
leerlingen die zich hebben opgegeven veel plezier hebben en voor de zomervakantie hun diploma kunnen halen. 
Veel succes! 

 
Vacature medezeggenschapsraad (MR) 
Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een orgaan dat meedenkt en toestemming geeft 
over belangrijke zaken en stukken van de school. De MR komt 6-8 x per jaar bij elkaar en bestaat uit een personeels- 
en Oudergeleding.  
Als lid neem je voor 3 jaar plaats in de MR. Na die 3 jaar is het mogelijk om je verkiesbaar te stellen of om een 
andere ouder te laten plaatsnemen.  
In de oudergeleding van de MR van De Kiem zitten 3 ouders (Jacco Walta, Sander Eijlander en Kevin Beers).  
Aan het eind van dit schooljaar treed ik af, omdat ik dan geen kinderen meer heb op De Kiem.  
De MR is dus op zoek naar een nieuw MR lid. Wilt u zich aanmelden voor de MR? Stuur dan een bericht met 
motivatie voor 20 mei naar mr.dekiem@blosse.nl. Als er meerdere kandidaten zijn, komt er een stemronde waarbij 
alle ouders van de school een stem kunnen uitbrengen. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, neem 
dan contact met ons op. 

  Met vriendelijke groet, Jacco Walta (Voorzitter MR) 

 
Pasen bij de Peuteropvang! 
Het voorjaar is begonnen en Pasen staat voor de deur! 
Bij de peuteropvang hebben wij een paasverteltafel gecreëerd.  
Het verhaal op de verteltafel gaat over Ollie. 
Ollie zit in zijn ei en daar zit hij prima.  
Hij komt er niet uit!  
Gonnie en Gijsje proberen Ollie over te halen, maar hij luistert niet. 
Hij rolt bij ze vandaan, of verstopt zich in zijn nest. 
Maar heel misschien voegt Ollie zich toch aan het eind van het boekje 
bij Gonnie en Gijsje. 
 

 

Voorjaar bij het kinderdagverblijf 
Bij het kinderdagverblijf zijn we met het nieuwe thema van het voorjaar begonnen. 
De bloemetjes komen uit hun bolletjes.   
De jonge diertjes worden weer geboren.  
De kinderen hebben al hele mooie wandeltochten gemaakt met de bolderkar  
om de bloemetjes en de jonge diertjes te bekijken. 
De kinderen van het kinderdagverblijf maken er hele mooie voorjaars  
knutsel bij voor op het bord. Ook staat Pasen voor de deur  
en knutselen wij paaseieren! 

 
De Vreedzame School 
Blok 5 “We dragen allemaal een steentje bij” Na de voorjaarsvakantie - meivakantie 
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het: Herkennen van boosheid bij jezelf en de ander. Leren omgaan 
met je boosheid. Weer goed maken n.a.v. een conflict. Leren zoeken naar oplossingen voor een conflict. Leren 
wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.  
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Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school: De kinderen 
bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school. De kinderen maken 
een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school. De kinderen leren het verschil 
tussen het uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die 
goed zijn voor de groep. 
 

Tips voor thuis:  
- Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/ zij een conflict heeft.  
- Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.  
- Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en 

spreek af wie wat doet. 
- Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan 

doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het 
voor iedereen leuk is.  

 

Plagen/ Pesten  
Wij maken op de Kiem onderscheid tussen pesten en plagen. Bij plagen is het negatieve 
gedrag niet structureel tegen dezelfde leerling gericht en is de machtsongelijkheid veelal niet zo duidelijk aanwezig 
als bij pesten. De insteek bij plagen is bovendien eerder elkaar aan het lachen maken, dan dat er sprake is van een 
expliciet negatieve intentie en buitensluiten.  
Wij spreken van pesten als er sprake is van:  

- Een negatieve intentie, bedoelt om een andere leerling leed te berokkenen  
- Herhaaldelijke en langdurige blootstelling aan negatief gedrag/agressie van één of meer leerlingen. 

 

Aanpak van pesten en sociale onveiligheid:   
Als er zich dus toch pestincidenten voordoen, gaan wij altijd eerst na of het programma van De Vreedzame School 
(nog) goed wordt uitgevoerd in de desbetreffende groep. Als dit niet het geval is, wordt hier eerst aandacht aan 
besteed met behulp van een vast stappenplan. Wanneer u aan uw kind merkt dat hij/ zij gepest wordt, meldt dit 
dan altijd bij de leerkracht! 
 

Antipestcoördinatoren  
Elke school heeft teamleden die het beleid rondom pesten coördineren. 
Daarnaast is hij/zij het aanspreekpunt in de school als het om pestsituaties 
gaat. Op De Kiem zijn Willemijn en Däphny de anti-pest coördinatoren.   
Op school hebben we een zichtbare plek ingericht voor de Vreedzame School. 
Hierop is te zien in welk blok er schoolbreed gewerkt wordt, de gezamenlijke 
schoolafspraken van de Kiem en wie de anti-pest coördinatoren zijn.   
 

Vele handen maken licht werk: Oproep hulpouders schoolbibliotheek 
Wij zijn blij te kunnen vertellen dat er twee enthousiaste ouders komen helpen in de schoolbibliotheek op 
Kindcentrum De Kiem. Zij starten in de week van 28 maart met het begeleiden van de eerste groepjes kinderen uit 
groep 3 bij het zoeken en lenen van een boekje. Graag willen we alle kinderen de mogelijkheid bieden om op school 
een boekje te lenen dat thuis gelezen mag worden. Daarom zijn we op zoek naar nog meer enthousiaste ouders. 
 
Lijkt het u leuk om te helpen in de schoolbibliotheek? En heeft u de mogelijkheid om hier wekelijks een uurtje (of 
meer) bij te helpen? Stuur een mailtje 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 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 laten zien hoe alles werkt. In overleg gaan we kijken op 
welke dag en tijd je kunt helpen. 

mailto:a.pater@bknw.nl

