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  Nieuwsbrief 8 – mei 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 
Na een sportieve Koningsdag met prachtig weer en veel enthousiaste 
kinderen en ouders, werden wij verwend met een (voor velen) heerlijke 
meivakantie. Als ik nu door school loop en de weekberichten uit de klassen 
zie, word ik blij van alle ontdekkingen bij IPC en de sfeer in de groepen. 
 
Eva Arents                         
Vanaf de voorjaarsvakantie heeft Eva Arents, Jaap ondersteund met de  
directietaken op De Kiem. Hier is plotseling een einde aan gekomen. Eva is 
opgenomen in het ziekenhuis, omdat er een bloedprop in haar hoofd zat. Eva 
is gelukkig weer bij kennis en mag van de Brain Care afdeling af. Eva heeft 
nog een hele lange weg te gaan, maar wij hopen dat het weer goed komt. 
Wij wensen haar heel veel sterkte.  

Groepssamenstellingen 2022-2023 
Vorig jaar zijn wij gestart met een andere verdeling van de groepen 1 t/m 3. 
In de combigroep 2/3 wilden wij nog beter aansluiten op de 
ontwikkelingsfasen van kinderen. Wij zien een positief effect bij kinderen uit 
groep 2 en 3 en willen dit graag binnen ons onderwijs aan die doelgroep 
continueren. Dit betekent dat de kinderen die volgend schooljaar naar groep 
2 gaan, worden verdeeld. Wij volgen deze kinderen en verwachten dat zij op 
een goede manier kunnen instromen in één van de groepen 2/3. Volgend 
schooljaar start groep 1 waarschijnlijk met 16 leerlingen.  
In de onderbouw gaan wij werken met de volgende groepen: 
groep 1 – groep 2/3 – groep 2/3 – groep 4. 
In de bovenbouw gaan wij werken met de volgende groepen: 
groep 5 – groep 6 – groep 7 – groep 8 – groep 8. 
 

Vandaag krijgt u een korte nieuwsbrief. Ik hoop in de nieuwsbrief van juni de 
formatie aan u bekend te kunnen maken.   
 

Met vriendelijke groet, 
Jaap Kostelijk 
 
 

Tevredenheidsonderzoek 
De Kiem houdt dit jaar een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders/ 
verzorgers. Dat doen wij omdat wij benieuwd zijn naar uw ervaringen en 
mening over ons onderwijs en onze opvang. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door een onafhankelijk, extern bureau: het Nationaal Scholenonderzoek. Het 
voordeel hiervan is dat uw antwoorden volstrekt anoniem verwerkt worden.  
U ontvangt eind volgende week een link naar de vragenlijst. Om een 
representatief beeld te krijgen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de 
vragenlijst invullen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de vragen zou willen 
beantwoorden. Het invullen van de vragenlijst duurt zo'n 5 tot 10 minuten. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

 

Belangrijke data:  
 

17 mei  
- vergadering Oudervereniging 
- Stichting Techniek Egmond 
ouderinfo 
 

26 en 27 mei - vrij i.v.m. 
Hemelvaartsdag  
 

30 mei - vertrek kamp groep 8 
 

3 juni - schoolfotograaf  
 

6 juni - Tweede Pinksterdag 
 

7 juni - studiedag 
 

 

Korte mededelingen: 

Honden  
Wij willen hondenbezitters 
verzoeken om met hun hond 
buiten de hekken van het plein 
te wachten op hun kind. 

Verlofaanvragen doet u door 
middel van een 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 bijv. 
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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Nieuws van de GGD 
Gezondheidsonderzoek 5/6 jarigen op school 
Alle kinderen die geboren zijn in 2016 krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD voor het preventief 
gezondheidsonderzoek. Op 9, 14 & 16  juni is de doktersassistent op school. Uw kind wordt gemeten en gewogen, 
maar hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. De doktersassistent doet daarnaast een ogentest, gehoortest en fijne 
motoriektest. 
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u de uitnodiging met een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst 
invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. Omdat het onderzoek van korte duur is en op 
school plaatsvindt, worden de ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd. Heeft u bezwaar tegen het onderzoek of wilt 
u bij het onderzoek aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de GGD via 088-0100 550 of 
ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 
 

Gezondheidsonderzoek 10/11 jarigen op school 
Alle kinderen die geboren zijn in 2011 krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD voor het preventief 
gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u de uitnodiging met een vragenlijst. Het is 
belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. 
Op  9,14 & 16 juni is de doktersassistent op school. Indien u in de vragenlijst zorgen heeft aangegeven over het 
gehoor of de groei van uw kind, zal de doktersassistent een gehoortest uitvoeren en/of uw kind meten en wegen 
(met kleding aan, zonder schoenen). Hierbij hoeft u als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn. 
Heeft u bezwaar tegen het onderzoek of wilt u bij het onderzoek aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de GGD 
via 088-0100 550 of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 
 

Avondvierdaagse 
Op maandag 13 juni 2022, start alweer de éénenveertigste editie van de 
avondvierdaagse vanuit Egmond aan den Hoef. De wandelaars kunnen kiezen 
tussen vijf en tien kilometer. De routes zijn verdeeld over 5 dagen, naar eigen keuze 
kan een ‘rustdag’ worden ingelast. 
De 10 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.30 uur en 18.45 uur.  
De 5 kilometer wandelaars vertrekken dagelijks tussen 18.45 uur en 19.15 uur. 
Het startpunt en eindpunt is iedere dag bij het Dorpshuis Hanswijk te Egmond aan 
den Hoef. Eén dag zal er gelopen worden via Egmond aan Zee, 3 dagen binnen 
Egmond aan den Hoef en één dag is er een leuke route via Egmond Binnen. 
De organisatie van deze sportieve wandeltocht voor jong en oud, door de mooie 
omgeving van Egmond berust bij Jeugdbelangen uit Egmond aan den Hoef, 
onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Op vrijdag 17 juni ontvangen de 
deelnemers na inlevering van de volle stempelkaart een fraaie medaille. 
 

Inschrijving: 
Voorinschrijving voor € 5,- is mogelijk, op: 
Woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni in de Wal te Egmond aan Zee tussen 14:00-16:00 uur. 
Zondag 12 juni tijdens het Hoeverdorsfeest; verkooppunten zullen gevestigd zijn aan de Julianaweg (ter hoogte van 
het plantsoen/speeltuintje) tussen 10:00-12:00 uur en aan de Slotweg (tegenover de binnendoor afslag richting 
het Dorpshuis Hanswijk) tussen 13:00-15:00 uur te Egmond aan den Hoef. 
 

Inschrijving bij de start is mogelijk op maandag 13 juni voor € 6,- vanaf 18.30 uur in het Dorpshuis Hanswijk te 
Egmond aan den Hoef. 
 

Wilt u een enkele keer meelopen als ouder, verzorger of begeleider dan is er de optie om een dagkaart aan te 
schaffen van € 2,-. Betaling is mogelijk middels contante betaling. Het is fijn als er gepast betaald wordt. 
 

Voor informatie: Nathalie Eijlander 06-21112283 of stuur een e-mail naar: egmondsea4d@hotmail.com 
 

Vriendelijke groet, Daniëlle Holman, Suzanne Tervoort, Nathalie Eijlander en Saskia Groot 
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