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  Nieuwsbrief 1 - augustus 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Vanuit de directie 

Beste ouders/verzorgers van De Kiem, 

Wij hopen dat u en uw kind(-eren) een goede zomervakantie hebben gehad. 
Aanstaande maandag gaat een nieuw schooljaar van start. Vol energie heeft ons 
onderwijsteam zich hier deze week op voorbereid. Wij zijn blij om alle kinderen 
aanstaande maandag weer te mogen begroeten op De Kiem! 

In dit bericht staat veel praktische informatie voor u op een rijtje. Daarnaast 
krijgt u net als elke week dit schooljaar van de leerkracht een bericht met 
daarin informatie over de klas van uw kind.   

Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem, 

Jaap Kostelijk 
 

 

Schooltijden  
Elke dag is er voor groep 1 t/m 8 les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Tijdens de eerste 
schoolweek mag u uw kind in de klas brengen, zodat u kunt zien waar uw kind 
zit en zodat u kennis kunt maken met de leerkracht(en). 
Om 8.20 uur gaat de bel en mag u met uw kind naar binnen. Om 8.25 uur gaat 
de tweede bel. De kinderen moeten dan naar binnen, zodat wij om 8.30 uur 
kunnen starten met de dag. In de tweede week neemt u net zoals tijdens het 
vorige schooljaar afscheid van uw kind bij de voordeur of bij het hek.  
 

Verkeersstroom in en uit de school 
Vanaf het zebrapad/versmalling is de Prinses Marijkelaan afgezet en is er een 
autovrije zone voor het kindcentrum. U kunt met de auto geen gebruikmaken 
van de rotonde bij het halen en brengen van uw kind. Wij vragen u om zoveel 
mogelijk op de fiets of lopend te komen. De ingangen zijn:  

Groep 1-2-3: via de hoofdingang aan de Prinses Marijkelaan. U kunt uw kind aan 
het einde van de dag weer ophalen op het plein. Fietsen worden gestald in de 
rekken op het plein. 

Groep 4-5: via het schoolplein en de deur naast de directiekamer. Bij het 
ophalen van uw kind kunt u wachten op het plein. Fietsen worden gestald in de 
rekken op het plein. 

Groep 6-7-8: via het schoolplein en de deur naast de aula. Bij het ophalen van 
uw kind kunt u wachten op het plein. Fietsen worden gestald in de rekken op 
het plein, achter het speelkasteel. 

Buitenschoolse opvang: de kinderen van BSO De Kiem gaan zelfstandig naar het 
BSO-lokaal, m.u.v. kinderen uit groep 1. Zij worden door onze medewerker in 

 

Belangrijke data:  
 
29 augustus  
Eerste schooldag 
 
15 september  
schoolreisje groep 1-7 
 

 
 

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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de klas opgehaald. Kinderen die naar de Poppenkast gaan, verzamelen bij de houten tafel voor school. Daar worden 
zij opgewacht door een medewerker. 

Nieuwe collega’s  
Zoals in de laatste nieuwsbrief al aangekondigd wordt Marieke van Duin lid van de directie op Kindcentrum De 
Hoge Ven in Warmenhuizen. Gedurende de start van het schooljaar zal zij haar werkzaamheden overdragen aan 
onze nieuwe intern begeleider. Hieronder stelt zij zich aan u voor.  

Even voorstellen, ik ben Alma Beers en woon samen met mijn vriend en dochter in 
Heerhugowaard. Sinds 15 jaar werk ik met veel plezier bij Blosse, eerst als leerkracht 
en daarna als intern begeleider. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik de werkzaamheden 
van Marieke overnemen. In de eerste schoolweken zal Marieke de overdracht 
verzorgen, zodat ik de werkzaamheden kan voortzetten. Omdat ik op twee Blosse 
scholen werkzaam ben, ziet u mij een deel van de week op De Kiem. Ik heb veel zin om 
op De Kiem te starten en verheug mij op een fijne samenwerking met het team, de 
kinderen en u als ouders.  

Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Annelies Molenaar-Peters, ik ben woonachtig 
in Bakkum, getrouwd en moeder van 3 kinderen. In juli 2018 heb ik mijn hart gevolgd 
en besloten de grote overstap naar het onderwijs te maken. Deze zomer ben ik officieel 
afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Van deze beslissing heb ik nog geen dag 
spijt gehad. Voor deze carrière switch ben ik bijna 30 jaar werkzaam geweest in de 
financiële sector. Ik heb daar met plezier gewerkt, maar had altijd wel de grote wens 
om juf te worden. Tijdens mijn deeltijd studie heb ik verschillende stages gelopen in 
zowel de bovenbouw als onderbouw van het primair en het speciaal onderwijs. 
Afgelopen schooljaar ben ik werkzaam geweest als leerkracht in opleiding bij Radboud 

Kindcentrum in groep 1/2. Vanaf volgende week woensdag zal ik met veel plezier starten in groep 2/3a. Ik zal mijn 
kennis, ervaring, creativiteit en enthousiasme met veel plezier gaan inzetten om de kinderen zich verder te laten 
ontwikkelen.  
 

Eten en drinken 
De kinderen eten en drinken op school. Wij vragen u om uw kind een gezond en verantwoord tussendoortje mee 
te geven en een verantwoorde lunch. Snoep is verboden en wordt weer mee naar huis genomen. Geef uw kind 
eten en drinken mee dat gemakkelijk kan worden genuttigd (geen lastige bekers, en fruit dat nog moet worden 
geschild). 
 

Contactgegevens 
Wanneer er iets gewijzigd is in uw contactgegevens willen wij u vragen om deze te mailen naar 
welkom@kindcentrumdekem.nl, zodat onze lijst actueel gemaakt kan worden.  
 

Gymrooster 
Wij willen u vragen om ervoor te zorgen dat kinderen passende gymkleding en schoenen dragen.  

 dinsdag woensdag vrijdag vrijdag 

08.30 - 09.15 groep 6  groep 8a  

09.15 - 10.00 groep 5 groep 1 groep 8b  groep 1 

10.00 - 10.45 groep 4 groep 2/3a groep 5  

10.45 - 11.30  groep 2/3a groep 2/3b groep 2/3b  

11.45 - 12.30  groep 8a  groep 4  

12.30 - 13.15 groep 8b  groep 7  

13.15 - 14.00 groep 7  groep 6  

 
 

mailto:welkom@kindcentrumdekem.nl
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Pauzerooster 
123 10.00-10.15 buiten 

 11.50-12.10 buiten 

456 10.15-10.30 buiten 

 12.10-12.30 buiten 

788 10.30-10.45 buiten 

 12.30-12.50 buiten 
 
 

Boeken 
Wij vinden het goed 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. Ik wil u vragen om na de vakantie 
even te kijken of er thuis nog boeken van school liggen, zodat andere kinderen deze ook weer kunnen lezen.   

Schoolreisje  
Op donderdag 15 september gaan de groepen 1,2,3 en 4 naar de Linnaeushof in Heemstede. De groepen 5 t/m 7 

gaan naar Drievliet in Den Haag.  

De Vreedzame School: blok 1 “We horen bij elkaar”   
Eerste drie weken van het schooljaar.  
 
Alle groepen van De Kiem gaan starten met de lessen uit Blok 1 van de 
Vreedzame School. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief 
werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels(succescriteria) 
maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat 
en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. 

 Succescriteria van De Kiem nog even op een rijtje: 
• Ik loop rustig door de gang; 
• Ik praat met mijn binnenstem; 
• Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf; 
• Samen ruimen we alles op. 

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. 
Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand 
maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. 

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. 
De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. 

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben 
voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste 3 weken iedere dag een activiteit passend bij 
de Vreedzame School. 

 Na afloop van blok 1 krijgen de leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 een kletskaart mee, zodat u thuis verder kunt 
‘kletsen’ aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart. 


