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  Nieuwsbrief 10 – juni 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 
 

De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Tijdens het schrijven 
van deze nieuwsbrief wordt er in verschillende klassen door kinderen 
gewerkt aan hun eigen ‘Groei in Beeld’. Er wordt geknutseld voor Vaderdag 
en door de leerlingen uit groep 8 wordt gerepeteerd voor de musical. 

Ik ben ontzettend blij dat ik onderstaande brief over het leiderschap op De 
Kiem met u kan delen. Daarnaast geef ik u inzicht in de formatie voor het 
nieuwe schooljaar en krijgt u het vakantierooster en de vrije dagen voor in 
2022-2023.  

Als team kijken wij met elkaar uit naar de mooie momenten die nog gaan 
komen, zoals de sportdag, de Roparun, de musical en de ouder-
kindgesprekken.  
 
      
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Kiem, Jaap Kostelijk 
 

 
Leiderschap op De Kiem 
Aan de ouders van Kindcentrum De Kiem in Egmond aan den Hoef, 
 
Na het vertrek begin dit jaar van Kevin Kooij als directeur van kindcentrum De 
Kiem vervult Jaap Kostelijk deze positie als interim-directeur. De interim-
periode loopt tot 1 augustus 2022.   
De afgelopen maanden hebben wij met het team onderzocht hoe de 
directievoering op kindcentrum De Kiem het beste ingevuld kan worden. De 
profielschets is intern uitgezet en de sollicitatieprocedure voor het werven van 
een nieuwe directeur voor De Kiem is succesvol verlopen. De benoemings-
adviescommissie, bestaande uit teamleden, mr-leden en een HRM adviseur 
vanuit het servicebureau van Blosse, heeft unaniem gekozen om Jaap Kostelijk 
voor te dragen als nieuwe directeur. Als CvB zijn wij verheugd met dit advies en 
hebben deze dan ook van harte overgenomen.  
De interimbenoeming van Jaap wordt per 1 juli 2022 omgezet naar een vaste 
aanstelling als directeur van kindcentrum De Kiem.  
Wij vertrouwen op een mooie toekomst voor kindcentrum De Kiem onder  
leiding van Jaap en het team.   
 
Met vriendelijke groeten, 
Jeanette de Jong en Remco Prast,  
College van Bestuur stichting Blosse 

 
 

 

 

Belangrijke data:  
 
22 juni 
Sportdag groep 5-8 bij Trias 
MR-vergadering 
 
24 juni  
Roparun De Kiem 
 
1 juli  
Groei in Beeld mee naar huis 
 
4-8 juli  
Ouder-kindgesprekken 1-7 
 
4 juli 
Leerlingenraad 
 
6 juli  
Wen- en wisselmoment 
  
 

 
 

Korte mededelingen: 

Verlofaanvragen doet u door 
middel van een 
verlofaanvraag-formulier, 
deze is te downloaden op 
onze website.  

Wilt u zelf uw kind controleren 
op hoofdluis? Bij constatering 
graag de leerkracht even 
inlichten! 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Formatie schooljaar 2022-2023 
Zoals al eerder aangekondigd is de formatie voor het nieuwe schooljaar bijna rond, maar nog niet helemaal. In 
groep 2/3a hebben wij een vacature voor drie dagen die wij nog niet hebben kunnen invullen. Dit vinden wij erg 
vervelend. De vacature staat op het Blosseveld dus mocht u iemand weten: zegt het voort. Wij gaan ervan uit dat 
wij in de nieuwsbrief van juli kunnen vertellen dat de formatiepuzzel helemaal gelegd is.   
 
Het onderwijsteam van De Kiem dat het komende schooljaar zorgdraagt voor de ontwikkeling van uw kind(eren): 
 
 

Groep 1 Marian Borst en Judith Belleman 

Groep 2/3a Judith Prins en vacature 

Groep 2/3b Yvonne Klaver en Ellen Groot 

Groep 4 Däphny Zaal en Willemijn de Groot 

Groep 5 Debby Muilwijk 

Groep 6 Marieke Knol en Krista van der Zee 

Groep 7 Anita Westdorp 

Groep 8a  Tess Ligthart 

Groep 8b  Jordy Dekker 

Extra inzet  Marieke Wijker en Rob Loobuyck 

  

Wen- en wisselmoment 
Op woensdag 6 juli maken alle leerlingen kennis met hun (nieuwe) groep en/of leerkracht(en). De kinderen die na 
de zomervakantie starten in groep 1, mogen op deze dag ook naar school van 09.00 - 10.00 uur.   

 
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022-2023 
In het onderstaande schema vindt u de vastgestelde vakanties voor in het nieuwe schooljaar: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
De studiedagen, waarop de leerkrachten zich professionaliseren en de leerlingen vrij zijn, zijn gepland op:  
vrijdag 23 september 2022 
maandag 14 november 2022 
vrijdag 24 februari 2023 
dinsdag 11 april 2023 
dinsdag 30 mei 2023 
 
Deze dagen zijn nog onder voorbehoud. Er kan nog een wijziging plaatsvinden.   

1e schooldag ma. 29-08-2022  

Herfstvakantie ma. 17-10-2022 vr. 21-10-2022 

Kerstvakantie ma. 26-12-2022 vr. 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie ma. 27-02-2023 vr. 03-03-2023 

Pasen ma. 10-04-2023  

Meivakantie ma. 24-04-2023 vr. 05-05-2023 

Hemelvaart do.  18-05-2023 vr. 19-05-2023 

Pinksteren ma. 29-05-2023  

Zomervakantie ma. 24-07-2023 vr. 01-09-2023 
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‘Groei in Beeld’ en tienminutengesprekken 
Op vrijdag 1 juli krijgen alle leerlingen hun ‘Groei in Beeld’ mee naar huis. Via deze map brengen wij de ontwikkeling 
van uw kind, samen met uw kind, in beeld. Daarnaast zijn er in de week van 4 juli t/m 8 juli tienminutengesprekken. 
De ouders van groep 1-7 ontvangen maandagavond 27 juni een uitnodiging om zich hier voor in te schrijven. Vanaf 
groep 4 worden de leerlingen ook bij dit gesprek verwacht.    
 

Sportdag  
Aanstaande woensdag is de sportdag voor de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) bij A.V. Trias in Heiloo.  
Even wat punten op een rijtje:  

- De kinderen komen om 8.30 uur in hun sportkleding met hun fiets op school. 
- Denk bij mooi weer om zonnebrand. 
- Om 9.15 uur fietsen wij door de polder naar Heiloo. 
- Wij eten op het veld. De kinderen moeten brood/fruit en voldoende drinken mee (een hervulbare fles is 

handig) 
- Om ongeveer 13.15 uur fietsen wij terug naar school. 
- De kinderen zijn gewoon om 14.00 uur uit. 

 

Boeken 
Wij vinden het gaaf als kinderen boeken lenen om thuis te lezen en wij zijn blij dat er verschillende ouders bijhouden 
welke boeken er geleend worden en welke er worden teruggebracht. Het is belangrijk dat geleende boeken wel 
weer in de kasten van school terecht komen. Het team van De Kiem wil u vragen om thuis even te kijken of er nog 
boeken van school liggen, zodat andere kinderen deze ook weer kunnen lezen.  
 

Nieuwbouw De Kiem 
 

Vorige week hebben Remco Prast en wethouder Antoine Tromp van 
de Gemeente Bergen de samenwerkingsovereenkomst (SOK) 
getekend waarmee een stap is gezet richting de nieuwbouw van 
kindcentrum De Kiem in Egmond aan den Hoef.  
In de SOK staan de belangrijkste afspraken vermeld en er kan nu een 
proces ingericht worden tot ontwerpen en realiseren van de 
nieuwbouw op de locatie van de Boswaid.  
In Egmond speelt burgerparticipatie een belangrijke rol en hierin 
zullen de gemeente en Blosse samen optrekken. Als alles volgens 
planning verloopt kunnen wij in het schooljaar 2025-2026 starten in 
het nieuwe gebouw.  

 
 

Gezocht: nieuwe leden voor de oudervereniging 
Om de activiteiten op school te laten bestaan, zijn wij met spoed opzoek naar enthousiaste ouders die zich willen 
inzetten voor de oudervereniging. Wij organiseren diverse activiteiten waaronder Sinterklaas, Kerst, schoolreisje 
etc. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons team of heb je vragen? Mail dan voor 1 juli a.s. naar 
ov.dekiem@blosse.nl. Zonder ouders kunnen wij de activiteiten niet uitvoeren zoals wij allemaal zouden willen! 
 
Met groeten van het team van de Oudervereniging. 
 

mailto:ov.dekiem@blosse.nl

