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  Nieuwsbrief 2 - september 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  

De kop is eraf. De eerste twee schoolweken zitten er alweer op en het 
schoolritme is bij de meesten alweer gewend. De eerste bladzijden in boeken 
zijn gelezen of behandeld, er is in schriften gewerkt, leerlingenaccounts 
werken en iedereen heeft zijn/haar plekje weer gevonden in de klas.  

Het nemen van afscheid bij de poort en bij het hek gaat na wat wennen ook 
weer als vanouds. Natuurlijk bent u na schooltijd elke dag welkom in de klas 
van uw zoon of dochter om een vraag te stellen of even rond te kijken. Ook 
kunt u via de app zaken aan de leerkrachten van uw zoon of dochter 
doorgeven.  

Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem, 

Jaap Kostelijk 
 

 

Schoolreisje 
Op donderdag 15 september gaan wij met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. 
De groepen 1, 2/3 en 4 gaan samen naar het Linnaeushof in Heemstede. De 
groepen 5, 6 en 7 gaan naar Drievliet in Den Haag. Voor de ouders die willen 
uitzwaaien: de bussen vertrekken vanaf de Slotweg. 
 

De kinderen van de groepen 5, 6 en 7 
verwachten we om 8.20 uur op school. De bus 
naar Drievliet vertrekt om 8.30 uur, dus kom 
niet te laat! Om 15.45 uur rijdt de bus vanuit 
Drievliet weer naar school. U wordt op de 
hoogte gehouden wanneer wij weer in 
Egmond aankomen.  
 

De kinderen van de groepen 1, 2/3 en 4 
verwachten wij gewoon om 8.30 uur op 
school. De bus naar het Linnaeushof vertrekt 
om 9.00 uur. Om 14.30 uur rijdt de bus vanuit 
het Linnaeushof weer terug naar school. U 
wordt op de hoogte gehouden wanneer wij 
weer in Egmond aankomen.  

 

 
De kinderen nemen het volgende mee in een rugzak (graag voorzien van naam):   
- genoeg drinken voor deze lange dag 
- brood 
- een tussendoortje/fruit (snoep wordt door de oudervereniging 

geregeld) 
- praktische ‘pretpark/speeltuin-kleding’: gympen met sokken (geen 

slippers!) en een makkelijke broek. 

 

Belangrijke data:  
 
9 september  
Zeezwemfundag groep 7 
15 september  
schoolreisje groep 1-7 
26 september 
Terug naar de kust groep 6  
27 en 29 september 
Informatiemiddagen groepen  
1 tot en met 8 
29 september 
Informatie voortgezet onderwijs 
groep 8 

 
 

Korte mededelingen: 

Verlofaanvragen doet u door 
middel van een 
verlofaanvraag-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 
bijvoorbeeld Krentenbaard) en 
of uw kind veilig naar het 
kindcentrum kan komen.  

 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Traktaties 
Als uw kind jarig is dan vragen wij u om één eetbare, kleine traktatie mee te geven. Natuurlijk is het aantrekkelijk 
om ook nog een klein cadeautje te geven, maar dit is niet de bedoeling. Wij willen kinderen leren dat ze tevreden 
kunnen zijn met een eenvoudige traktatie. Kauwgom en lolly’s mogen niet worden uitgedeeld.  
 

Informatiemiddagen groep 1-8   
Op dinsdag 27 en donderdag 29 september a.s. houden wij inloopmomenten in alle groepen. U kunt tussen 15.30 
uur en 16.30 uur samen met uw kind in de klas komen. U krijgt een rondleiding van uw eigen kind door de klas. 
Daarnaast kunt u vragen stellen aan de leerkracht van uw zoon of dochter.  
Op donderdag 29 september is er om 17.00 uur een informatiemiddag over het voortgezet onderwijs voor alle 
ouders van leerlingen uit groep 8. Via de leerkrachten ontvangt u binnenkort een uitnodiging en aanvullende 
informatie. 
 

Hoofdluis 
Nog voor corona werden alle leerlingen na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Toen dit niet meer mogelijk 
was, hebben wij gevraagd of ouders zelf alert wilden zijn op hoofdluis. De afgelopen twee jaar is er nooit een 
uitbraak van hoofdluis op school geweest. Wij willen dan ook vragen om u kind zelf goed te blijven controleren en 
bij constatering de leerkracht in te lichten. Wanneer het noodzakelijk is, staat er een groep van ouders paraat om 
het controleren weer op te pakken. U ontvangt dan bericht.  
 

Ballen in de tuin van de buren 
De buren van De Kiem gooien de ballen die in hun tuin belanden in principe aan het einde van de middag weer 
over de schutting. Soms lopen kinderen en ouders zelf de tuin van de buren in om ballen te halen. Dit is niet de 
bedoeling.  
 

Gymdocente Lotte Winder  
Via deze weg stel ik mij graag aan jullie voor. Ik ben Lotte Winder, de gymdocente van uw dochter/zoon dit 
schooljaar. Het is alweer mijn 3e jaar als gymdocente van De Kiem. Naast gymdocente ben ik ook een fanatieke 
voetbaltrainster. Ik geef training bij zowel AFC’34 als bij AZ. 
Ik zie en spreek helaas niet vaak de ouders/verzorgers van de kinderen. Op deze manier hoop ik jullie toch een 
duidelijk beeld van mij te geven en jullie ook te informeren over de gymlessen.  
Voor de gymlessen is het van belang om passende kleding en schoenen te hebben. Afgelopen jaar heb ik vaak 
ervaren dat kinderen te kleine/grote schoenen en/of kleding hadden. Daarnaast werd de kleding hier en daar ook 
wel eens vergeten. Ik heb met de kinderen afgesproken dat een keer vergeten of onjuiste kleding/schoeisel hebben 
geen ramp is, maar dat als het een 2e of 3e keer gebeurt ze helaas niet kunnen meedoen met de gymles. Het hoort 
bij een stuk verantwoordelijkheid om spullen op orde te hebben, maar vooral bij een stuk veiligheid en hygiëne. 
Als de rest van de klas schoenen aan heeft, de gymzaal vol staat met zware materialen en één kind (of meerdere) 
geen schoenen heeft, dan wordt de kans op een ongeluk/blessure groot. Dat voorkom ik graag. Sieraden (oorbellen, 
ringen, armbanden en kettingen) blijven in de kleedkamer en gaan niet mee de gymzaal in (knopjes oorbellen zijn 
wel toegestaan). Handig om dus op de gymdagen zo min mogelijk sieraden om te doen. Dat scheelt de kinderen de 
moeite om het af en om te doen, maar ook een kleinere kans op het kwijtraken van sieraden. Ik hoop op jullie 
begrip. Op naar een mooi schooljaar met hopelijk veel mooie (sport)activiteiten. 
 

KDV  
Het kinderdagverblijf is vanaf 7 oktober a.s. vijf dagen in de week geopend. De bezetting is nog laag maar wij 
verwachten dat wij door het aanbieden van opvang op de vrijdag, onze opvang een boost te kunnen geven.  
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Jeugdbelangen Egmond a/d Hoef Nieuwsbrief 2022/2023 
 

            
 Stichting Welzijn Bergen 

Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef (JBEH) is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het organiseren van 
activiteiten voor de jeugd van Egmond aan den Hoef. Hierbij richt zij zich vooral op de jeugd van de basisschool leeftijd. 
JBEH is onderdeel van Stichting Welzijn Bergen.  

JBEH heeft een algemeen bestuur bestaande uit: Rafaella Dekker, Maaike van Gend, Saskia Groot, Marieke Hopman, 
Helena Mahr en Jakob Pronk. Het bestuur komt een paar keer per jaar bij elkaar om de algemene gang van zaken te 
bespreken. Veel van de activiteiten van jeugdbelangen wordt door werkgroepjes met vrijwilligers gedaan. 

De  activiteitenkalender van JBEH voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: 

• Knutselmiddagen voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 jaar op de donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in de 
jeugdbelangen kelder in het Dorpshuis onder leiding van Lies Kopjes van Welzijn Bergen. Kosten € 2,- Lees ook 
de mededelingen op de facebooksite van jeugdbelangen. 

• Meidenavond: Marieke Hopman organiseert in het Dorpshuis iedere derde vrijdag van de maand een thema-
avond voor meiden uit de groepen 6 - 8. De eerste is op 16 september a.s. van 19.00 tot 20.30 uur. Kosten zijn € 
2,-  

• Disco avonden voor de groepen 6 t/m 8  op vrijdagavond van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis het Hanswijk. Data: 
23 september en 4 november a.s. De data na de kerstvakantie zijn waarschijnlijk 13 jan, 10 feb  10 mrt, 12 mei  
en 23 juni 2023 (deze laatste ook voor groep 5).  Deze data kunnen echter nog veranderen (zie de 
jeugdbelangensite op facebook). Ongeveer een week voor de disco worden posters opgehangen bij de school. 
Kosten disco: € 3,- entree met 1 keer drinken en 1 keer chips. Overige consumpties kosten alle € 0,50.  

• Sinterklaasintocht voor de groepen 1 t/m 5 op zondag 20 november a.s. Sint vertrekt met zijn Pieten om 
14.00 uur vanaf het Hanswijk voor een tocht door het dorp.  

• Als er voldoende deelnemers zijn, dan organiseert een enthousiaste groep vrijwilligers in maart 2023 een 
Talentenshow in het Dorpshuis  

• Koningsdag op 27 april 2023. Na een optocht met versierde fietsen vanaf het Hanswijk is er vrijmarkt en 
kinderspelen op het Hanswijk.  

• Avondvierdaagse.  Het was afgelopen jaar weer mogelijk en ook het komend jaar wil de avondvierdaagse 
werkgroep dit weer organiseren waarschijnlijk in juni 2023.     

• Timmerdorp vanaf 6 jaar t/m groep 8 in de eerste week van zomervakantie 24 t/m 27 juli 2023.  
Zie tevens www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl.  

Het doorgaan van alle activiteiten is vooral afhankelijk van de hulp van vrijwilligers: oudere kinderen, ouders, 
grootouders en alle ander vrijwilligers. Oudere kinderen kunnen ook helpen in het kader van een maatschappelijke 
stage. Zij kunnen zich per activiteit aanmelden.  

Om mee te helpen kunt u zich persoonlijk aanmelden bij een van de bestuursleden of bij Jakob Pronk tel. 06-10020460.  

Zie ook Facebook Jeugdbelangen Egmond aan den Hoef of mail naar jeugdbelang@gmail.com 

 

 

http://www.timmerdorpegmondaandenhoef.nl/
mailto:jeugdbelang@gmail.com
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