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  Nieuwsbrief 12 – juli 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 
Een bijzondere laatste week na weer een mooi schooljaar. Dinsdag stal groep 
8 de show, door het spelen van een prachtige musical en op woensdag 
zwaaiden wij deze kanjers uit. Maandag namen de kinderen van groep 1,2 en 
3 afscheid van juf Hedwig die na 46 jaar met pensioen ging. Als team hebben 
wij gisteren afscheid van juf Hedwig genomen. Ook hebben wij meester Frank 
bedankt voor zijn inzet in groep 6.  
Wij hebben weer een jaar samen met uw kinderen opgetrokken en willen u 
bedanken voor het vertrouwen dat u ook het afgelopen jaar heeft gehad in 
De Kiem. In het bijzonder willen wij dank zeggen tegen de ouders die dit jaar 
hebben geholpen om mooie of extra dingen voor de school mogelijk te 
maken in de oudervereniging, de MR, de bibliotheek, de tuin en ga zo maar 
door. 
 
In deze laatste nieuwsbrief leest u het bedrag dat opgehaald is bij de 
Roparun, is er informatie over ZomerFun en leest u de uitslag van de 
ouderenquête. Wij zijn blij met het resultaat, maar hebben ook dingen waar 
wij als school echt iets mee kunnen of moeten en waar wij ons volgend jaar 
voor in gaan zetten.  
 
Het onderwijsteam van De Kiem wenst iedereen een hele fijne vakantie. 
Graag zien wij iedereen uitgerust en vrolijk weer terug op maandag 29 
augustus.  
 

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

 

 

 

 

Belangrijke data:  
 
29 augustus   
Eerste schooldag 
 

 
 

Roparun 

Alle kinderen liepen vrijdag 24 
juni de Roparun sponsorloop. 
Gisteren zijn de laatste 
bedragen geteld. Het 
fantastische eindbedrag is  
€ 5.533,00 euro.  
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Egmond: woensdag 20 juli; 27 juli; 3 aug; 10 aug; 17 aug; 24 aug-   

Egmond aan de Hoef, grasveld Kiem 

Meld je aan op de site! 
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Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022-2023 (herhaling) 
In het onderstaande schema vindt u nogmaals 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  
maandag 21 november 2022 
woensdag 15 februari 2022 
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 


