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  Nieuwsbrief 9 – juni 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

Vanuit de directie 
Gisteren werden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid voor het schoolkamp 
naar Texel. De leerkrachten en kinderen hadden er veel zin in en de groep is 
veilig op Texel aangekomen. Wij wensen ze veel plezier! 
De leerkrachten en kinderen maken zich klaar voor de laatste (lange) periode 
tot aan de zomervakantie. Een periode die snel gaat met dagen vrij, 
uitstapjes, sportdagen, een musical, maar ook gewoon een tijd waarin 
kinderen veel dingen leren. Wij hebben er zin in.  
 
Leiderschap op De Kiem 
De benoemingscommissie heeft een vacature uitgezet. Volgende week 
vinden er gesprekken plaats met de kandidaten die hebben geschreven op 
de vacature. Zodra er meer nieuws is over het leiderschap op De Kiem krijgt 
u hier bericht over.  
 
Nieuwbouw 
Onverwacht snel, maar ontzettend blij kan ik meedelen dat er aanstaande 
vrijdag een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente wordt getekend 
over nieuwbouw van De Kiem. In deze overeenkomst staat dat de 
nieuwbouw plaats zal vinden op de locatie van de voormalige Boswaid. Er zal 
nog veel moeten worden onderzocht en bepaald, maar de eerste stap naar 
de nieuwbouw is eindelijk gezet. Wordt vervolgd.  
 
Eva Arents                         
Juf Eva is gelukkig ontslagen uit het ziekenhuis en op dit moment weer thuis. 
Ze herstelt daar langzaam maar zeker. Wij hopen haar aan het einde van dit 
schooljaar weer eens op De Kiem te zien.  

Groepssamenstellingen 
In verband met de ziekte van enkele collega’s is de formatie nog niet 
helemaal rond. Zodra de formatie definitief is maken wij deze aan u bekend.   
 

Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Kiem, Jaap Kostelijk 
 
 

Sportdag groep 5-8 Hulpouders gevraagd 
 

Woensdag 22 juni wordt er een sportdag voor de groepen 5 tot en met 8 bij 
A.V. Trias in Heiloo georganiseerd. Voor deze dag hebben wij veel hulpouders 
nodig. Ouders die willen helpen, kunnen zich aanmelden door middel van een 
topic of een mailtje naar anita.westdrop@blosse.nl 
 

 

Belangrijke data:  
 

30 mei - groep 8 gaat op kamp 
 

31 mei - excursie groep 4 Huis 
van Hilde  
 

3 juni - schoolfotograaf  
 

6 juni - Tweede Pinksterdag 
 

7 juni - studiedag 
 
22 juni - sportdag groep 5-8 
 
24 juni - Roparun 

 
 

Korte mededelingen: 

Honden  
Ik ben blij dat hondenbezitters 
gehoor hebben gegeven aan 
het verzoek om met hun hond 
buiten de hekken 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. 

 

mailto:anita.westdrop@blosse.nl
https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Schoolfotograaf  
 

Op vrijdag 3 juni 2022 zal de schoolfotograaf op school zijn. De achtergrond is wit dus 
u kunt daar qua kledingkeuze rekening mee houden. Alle kinderen zullen met hun 
groep en individueel op de foto gaan. Indien u meerdere kinderen op ons kindcentrum 
heeft dan zullen mogen deze kinderen met elkaar op de broers/zussenfoto. Helaas is 
het organisatorisch niet mogelijk om foto te maken van kinderen die niet op De Kiem 
zitten. Wij komen later terug op het bestellen van de foto’s.  
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolfotograaf commissie 
Natasja Dekker en Tanja Tuls 
 

De vreedzame school 
 

In blok 5 – “Wij dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd: 
 

- Dat wij een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt. 
- Dat er onderwerpen zijn waar wij als kinderen echt over mee mogen praten. 

 

Wij starten met het laatste blok van dit schooljaar; Blok 6 “Wij zijn allemaal anders” 
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. 
 
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de 
wijze waarop wij met die verschillen om kunnen gaan. 

 
In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen 
In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas 
In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 
In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod 
In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 
In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen 
In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe 
wij dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd. 
 

Kinderdagerblijf en peuteropvang op de Kiem 
 

In het halletje van het kinderdagverblijf en de 
peuteropvang staat een broedmachine. In de 
broedmachine zitten 7 bevruchte eieren en de kuikentjes 
komen ongeveer maandag 30 mei uit het ei. De kinderen 
vinden het interessant om naar te kijken en vragen elke 

keer of er al kuikentjes zijn🐣. Wij leggen met afbeeldingen 
het proces van ei tot kuiken uit. Kom gerust kijken! 
 
Wij vinden het ook erg leuk om buiten met wandelen langs 
schapen, koeien, paarden, geitjes en eenden te lopen en 
straks hebben wij hopelijk ook nog kuikentjes op de groep. 
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Roparun voor het goede doel 

Egmonder Jacco Walta (ouder van een leerling van De Kiem) doet dit jaar opnieuw 
mee aan de bekende Roparun voor het goede doel (ondersteuning voor mensen met 
kanker) onder het motto: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’ De Roparun is (normaal 
gesproken) een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs, Bremen en 
Almelo naar Rotterdam, waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. 

Rondje Nederland 
Deze editie van 2022 is een bijzondere editie: er is een ‘rondje Nederland’ ingepland. 
Jacco: ‘In december moest de organisatie een beslissing nemen of het zou kunnen 
doorgaan en hoe dan. Het risico met de coronapandemie was toen nog te groot om het ’traditionele parcours’ in 
te plannen. Daarom zijn er toen verschillende landenedities opgestart. Voor Nederland is de start op 
pinksterzaterdag om 13 uur op Airport Twente; wij eindigen dan op maandag om 14 uur op de Coolsingel in 
Rotterdam. Tenminste, dat is de bedoeling… In totaal moeten wij als team ongeveer 550 kilometer lopen…’ 
 
Geld inzamelen 
Je bent als team ook verplicht om geld op te halen voor het goede doel. Jacco heeft daar al ervaring mee. Hij is de 
initiatiefnemer voor de inmiddels ook al bekende Slotpark-run in het Slotpark in Egmond aan den Hoef voor de 
basisschoolleerlingen daar. ‘Dat gaat hartstikke goed. Met eerdere edities hebben de kinderen daarin al bedragen 
van rond de 5000 euro opgehaald. Fantastisch!’ 
 
De leerlingen van De Kiem lopen op 24 juni 
Die edities van de park-run waren op de donderdag voor de Roparun gepland. ‘Dit jaar lukte dat niet want Groep 8 
is dan op kamp. Daarom doen wij het nu op 24 juni. Dat is weliswaar na de Roparun, maar het geld blijft evengoed 
welkom uiteraard.’ 

Een van de doelen die Roparun bedeeld heeft is Hospice Egmond. Maar liefst een bedrag van 150.000 euro werd 
toen bijgestort op de rekening. Jacco was de man die de contacten legde tussen Hospice Egmond en de Stichting 
Roparun. ‘Ik ben natuurlijk heel blij dat dat is gelukt toen. Nu doen wij opnieuw mee voor de Stichting Roparun en 
die bepaalt dan vervolgens zelf aan welk initiatief ze (een deel van) het opgehaalde geld willen geven. En hoe meer 
geld er is opgehaald, hoe meer er kan worden uitgedeeld. Dus wie ons nog wel sponsoren…’ 

Voordat de kinderen gaan lopen moet Jacco dus nu eerst zelf aan de bak. ‘Individueel komt die Roparun neer op 
65x een afstand van 1 kilometer. Dat valt niet mee kan ik je zeggen. Vooral de tweede nacht – naar de maandag – 
is mentaal zwaar.  Je hebt nooit meer rust dan 3 uur achter elkaar en je bent dan al twee dagen in de weer. Maar 
het is voor het goede doel moet je maar denken…’ 

Nieuws van de GGD (herhaling) 
 

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. 
 

 
 

mailto:ondersteuningJGZ@ggdhn.nl
https://flessenpostuitegmond.nl/wp-content/uploads/2022/05/roparun-Jacco-4.jpeg
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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 (herhaling) 
 

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 Hoeverdorpsfeest; 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 

mailto:ondersteuningJGZ@ggdhn.nl
mailto:egmondsea4d@hotmail.com

