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  Nieuwsbrief 11 – juli 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 
De laatste dagen van dit bijzondere schooljaar zijn aangebroken. Vandaag 
hebben alle kinderen hun eigen ‘Groei in beeld’ mee naar huis genomen en 
volgende week zijn er tienminutengesprekken. Samen met ouders en 
kinderen ronden wij het schooljaar op een mooie manier af.  
 
Als team van De Kiem zijn wij ontzettend blij dat de formatie voor het nieuwe 
schooljaar rond is. In het nieuwe schooljaar staat Juf Annelies Molenaar-
Peters het gehele schooljaar in groep 2/3a.  
 
Helaas nemen wij dit jaar afscheid van juf Hedwig omdat zij met pensioen 
gaat. Wij vinden het ook jammer dat Juf Marieke van Duin, onze Intern 
Begeleider, De Kiem gaat verlaten. Juf Marieke wordt op De Hoge Ven (waar 
zij ook werkt) lid van de directie. Gelukkig komt de ervaren IB’er Alma Beers 
op De Kiem werken. Marieke en Alma starten het nieuwe jaar samen op, 
zodat Alma op een goede manier kan beginnen. In het nieuwe schooljaar 
nemen wij afscheid van juf Marieke en bedanken wij haar voor haar inzet. 
Juf Annelies en juf Alma stellen zich in het nieuwe schooljaar graag aan u 
voor. 
 
Volgende week liggen aan het einde van de schooldag gevonden voorwerpen 
van kinderen bij de zandbak. Hierna gaan ze in de blauwe kledingbak.   
 
Het vakantierooster met aangepaste studiedagen vindt u ook in deze 
nieuwsbrief.  
 
De zomervakantie begint voor alle leerlingen op vrijdag 15 juli om 12.00 uur. 
Alle kinderen krijgen op deze vrijdag van de ouderraad een lekker ijsje. 

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

 

 
Afscheid juf Hedwig  
Juf Hedwig neemt na 46 jaar afscheid van ons kindcentrum. De laatste jaren 
heeft juf Hedwig op maandagochtend de kinderen uit groep 1, 2 en 3, met al 
haar kennis over het jonge kind, geholpen in hun ontwikkeling. Juf Hedwig 
mocht in november al met pensioen, maar wilde het schooljaar graag met de 
kinderen afmaken omdat ze zich nog fit genoeg voelde en ook is. Dit geeft aan 
op welke energieke wijze zij elke maandag met kinderen aan de slag ging. Wij 
willen Hedwig ontzettend bedanken. Op maandag 11 juli hebben de kinderen 
van groep 1, 2 en 3 een feestochtend. Het team neemt op donderdagavond 14 
juli afscheid van juf Hedwig.  

 
 

 

Belangrijke data:  
 
1 juli  
Groei in Beeld mee naar huis 
 
4 juli  
leerlingenraad 
 
4-8 juli  
Ouder-kindgesprekken 1-7 
 
6 juli  
Wen- en wisselmoment 
 
12 juli 
Eindmusical groep 8 
 
13 juli 
12.30 uur uitzwaaien groep 8 
 
15 juli 12.00 
Begin van de zomervakantie 
 
 
 

 
 

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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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.   

 
Roparun 
Alle kinderen liepen vrijdag 24 juni de Roparun sponsorloop. Nog elke 
dag komt er geld binnen. Het was een geweldige belevenis met 
fantastisch publiek en veel hulp. Het eindbedrag wordt nog 
bekendgemaakt! 

 
Formatie schooljaar 2022-2023 
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 Annelies Molenaar-Peters 

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 

  

Onderwijsassistent Karin Oudejans 

Gymleerkracht Lotte Winder 

Intern begeleider Marieke van Duin (tot 1 oktober) en Alma Beers 

Conciërge Dogan Karagoz 

Directeur Jaap Kostelijk 

  

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 7 oktober 2022 *aangepast 
maandag 21 november 2022 *aangepast 
woensdag 15 februari 2023 *aangepast 
dinsdag 11 april 2023 
dinsdag 30 mei 2023 
 
 
 

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 

https://www.facebook.com/kindcentrumdekiem/photos/a.107421781601619/322833676727094/?__cft__%5b0%5d=AZUsBzz8tgoU0xn07Ldq-G98u8C0Q9TMMPlRdvtON52yDuhHVrDZ1y3O_uchOaGJRTPW6qbNRy5dVyb8PALTpvnM26v1r26QK8HZ17lWfTQgYf1hJ_hl8S4IpTKuY2DfhzB3xL2YJ31h2Kv3P2fYKgHxzcpcsfEBVs7NySKxJVcY0qZl3APO84w5-jd2Zk3frtjJ7FV2ePy7yozXPC_mBwdc&__tn__=EH-R
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‘Groei in Beeld’ en tienminutengesprekken 
Vandaag 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. 
Vanaf groep 4 worden de leerlingen ook bij dit gesprek verwacht.    

 
Nieuwe leden voor de oudervereniging 
Blij en dankbaar zijn wij met het feit dat de oudervereniging waarschijnlijk vier 
nieuwe leden heeft. Door deze nieuwe leden kunnen speciale activiteiten gewoon 
doorgaan. Leden van de oudervereniging zetten zich vrijwillig in voor het belang 
en plezier van uw kind. Wij zien uit naar een prachtige samenwerking in het 
nieuwe jaar.  

 
 
Boeken (herhaling) 
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.  
 

Stichting techniek voor kinderen ‘De Egmonden’ 
 
Beste ouders van de leerlingen van Kindcentrum ‘De Kiem’, 
 
Het is al weer een jaar geleden dat u iets gehoord heeft van Stichting techniek 
voor kinderen ‘De Egmonden’. Toch hebben in ons drie jarig bestaan al meer 
dan veertig leerlingen van Kindcentrum De Kiem bij ons lessen gevolgd. Ook 
komend jaar zullen weer minimaal 22 leerlingen van Kindcentrum De Kiem bij 
ons lessen krijgen in: 
houtbewerking (timmeren en zagen op o.a. figuurzaagmachines) schilderen, 
elektronica, textiele werkvormen o.a. naaien met een naaimachine) en beton 
storten.  
Onze cursussen worden nu gevuld door minimaal 24 leerlingen en wij zitten 
ook voor het cursusjaar 2022/2023 vol. Als uw kind techniek leuk vindt, kan u 
uw kind bij ons opgeven. Bij ons maakt uw kind namelijk kennis met techniek 
op een manier die voor een basisschool niet mogelijk is.  
Het opgeven bij ons geldt met name voor de ouders van kinderen uit de 
groepen 5 en 6. 
Komend jaar zitten er acht kinderen van groep 8 bij ons op cursus. Dat betekent 
dat wij voor cursusjaar 2023/2024 acht vrije plaatsen hebben. Overigens sluit 
ik ook niet uit dat wij gedurende komend cursusjaar 2022/2023 met sommige activiteiten gaan uitbreiden op een 
ander dagdeel. Dus nu inschrijven is zinvol. 
U kunt uw kind inschrijven via tvkegmonden.nl.  Het aanmeldformulier staat op de homepagina van onze website. 
Ook kunt u zich richten tot Onno van Ulzen, van.ulzen@kpnmail.nl, 06-50673152.  
 
Namens begeleiders en bestuur van Stichting techniek voor kinderen ‘De Egmonden’ wens ik u een mooie 
zomervakantie toe 
 
Onno van Ulzen 
 

mailto:van.ulzen@kpnmail.nl
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