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  Nieuwsbrief 3 - oktober 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  

De maand september is op De Kiem voorbij gevolgen. Muzieklessen met 123 
Zing van meester Boelo, een schoolreisje naar de Linnaeushof en Drievliet, 
Zeezwemfundagen, kinderpostzegels en hulp bij de burendag in de Hanswijk. 
Met Blink Wereld zijn wij schoolbreed bezig met het thema Familie en 
afgelopen week mochten ouders, samen met hun kinderen de school in 
tijdens de inloopmomenten.  Wat was het goed om betrokken kinderen trots 
te horen vertellen over wat zij zoal leren en op welke manier zij plezier 
hebben in school. 

Helaas blijven vele collega’s en kinderen van De Kiem ook dit jaar niet 
gespaard van Corona of ander ziek en zeer. Wij hebben het zo kunnen 
regelen dat het onderwijs en opvang bijna altijd door konden draaien. We 
hopen dat wij dit kunnen blijven doen.   

Vorige week was er op het kantoor van Blosse een lezing over Kansengelijk-
heid met Joris Luyendijk en Claire Boonstra, waarbij sommige collega’s 
aanwezig waren. Zij hielden een betoog over kansengelijkheid voor kinderen 
en onze rol daarbij. Samen zetten zij ons denken op scherp, want doen wij de 
dingen omdat het hoort of omdat het helpt?  

Volgende week hebben wij een studiedag. Het team heeft ervoor gekozen 
om dit schooljaar schoolbreed de essentiële vakdidactiek op het gebied van 
automatiseren (o.a. tafels) te versterken. Wij volgen vrijdag 7 oktober een 
studiedag waarop wij de planning bijwerken van het automatiseren, passend 
bij de leerlijn. Volgende week starten wij ook met de Kinderboekenweek en 
de bijbehorende boekenmarkt. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.  

Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem,  

Jaap Kostelijk 

 

 
 

 
 

 

Belangrijke data:  
 
4 oktober 
Opening kinderboekenweek 
6 oktober 
Gertie Jaquet, illustrator gr. 4-8 
Mariëlle Lensink, biep gr. 123 
7 oktober  
Studiedag rekenonderwijs 
12 oktober 
Boekenmarkt 13.45-14.30 
13 oktober 
Afsluiting en muziek Gi-Ga Groen 
17-21 oktober  
Herfstvakantie  
28 oktober 
Nieuwsbrief november 

 
 
Korte mededelingen: 
 
Kwiebberichten 
Voordat de school begint, 
kunnen leerkrachten berichten 
lezen en er soms op reageren. 
Wanneer de leerkrachten voor 
de groep staan hebben ze oog 
voor kinderen. Dit betekent dat 
ze berichten soms niet lezen of 
niet kunnen antwoorden. U 
ontvangt dan na schooltijd een 
reactie.  

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

 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Kinderboekenweek Gi-Ga Groen 
In de week van 5 t/m 15 oktober vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek 
plaats. Op De Kiem besteden wij daar uiteraard aandacht aan. Rondom het 
thema Gi-Ga Groen gaan wij in alle groepen aan het werk!  
Op dinsdag 4 oktober opent meester Jordy het thema met een activiteit 
voor iedere groep. Kinderboekenillustratrice Gertie Jaquet bezoekt onze 
school op donderdag 6 oktober en zal in de groepen 4 t/m 7 workshops 
geven over verhalen en het nut van illustraties. Alle kinderen gaan hier zelf 
ook mee aan de slag. De kunstwerken komen in december in de Kapberg 
te hangen. Verdere informatie hierover volgt.  
Voor de jongere leerlingen, peuters, groep 1, 2 en 3 zal onze 
biebconsulente Mariëlle Lensink een les verzorgen. Op donderdag de 13e 
komt Mariëlle in de groepen 4 t/m 8. 
Op woensdag 12 oktober is onze jaarlijkse boekenmarkt. Heeft u of uw 
kind thuis boeken die niet meer worden gelezen of gebruikt? Dan kunnen 
deze worden verkocht vanaf 13.45 tot 14.30 uur. Mocht uw kind niet gaan 

verkopen, blijft het op school tot 14.00 uur. Het is handig uw kind wat contant geld mee te geven voor een 
eventuele koop. Uiteraard bent u zelf ook van harte welkom.  
We hopen op een gezellige, creatieve week! 
 
Met vriendelijke groeten, Werkgroep Taal/Lezen Ellen Groot, Willemijn de Groot, Marieke Knol en Debby Muilwijk 
 

Lezen op school en thuis 
Wat kiezen de kinderen op De Kiem enthousiast een boek uit in de 
schoolbibliotheek om in de klas of thuis te lezen! Soms kiezen kinderen een 
iets moeilijker boek, omdat de voorkant of juist de achterkant aanspreekt. 
Helemaal niet erg! Op deze illustratie vindt u de "5 vinger test" om samen 
met uw kind te kijken of het lezen van het boek thuis lukt. Bovenstaande 
illustratie hangt ook in de klas van uw kind. Mocht u vragen hebben, kunt u 
altijd even contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met juf 
Debby.  
De bibliotheek is dagelijks open en wordt bezet door enthousiaste ouders 
die bijhouden welke boeken kinderen mee naar huis nemen. Op vrijdag kunt 
u van 13.45-14.15 uur ook de school in om een boek uit te zoeken. 
 

 
 
Antipestcoördinatoren  
Elke school heeft teamleden die het beleid rondom pesten coördineren. Op De Kiem zijn juf Willemijn en juf Däphny 
de antipestcoördinatoren.  Op school hebben wij een zichtbare plek ingericht voor de Vreedzame School. Hierop is 
te zien in welk blok er schoolbreed gewerkt wordt, de gezamenlijke schoolafspraken van de Kiem en wie de 
antipestcoördinatoren zijn.  Als er sprake van pestsituaties is, kunnen zij naast de eigen leerkracht ook hulp bieden.  
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BSO 
In de vakanties hebben wij niet stil gezeten en zijn wij druk bezig geweest 
om de nieuwe BSO op te knappen! Het is nog niet helemaal af, maar de 
huiselijke sfeer begint er al steeds meer te komen. Neem vooral een keer 
een kijkje! 

 

Kinderopvang 
Na een mooie en warme zomer is het 
jaargetij weer aan het veranderen. In de 
ochtend en avond wordt het weer 
kouder, de spinnetjes maken een mooi 
web, bladeren verkleuren en vallen van 
de bomen. Het thema bij de 
kinderopvang gaat dan ook over de herfst. Wij gaan een mooie herfstboom 
versieren op de groep, verhaaltjes lezen en liedjes zingen over de herfst. Zit je niet 
bij ons op de opvang? Maar ben je toch nieuwsgierig? Kom gerust even langs. 
 

Peuteropvang 
De zomer is nu echt voorbij! Langzaam komt de herfst bij ons binnen op de 
peuteropvang. Vanaf oktober gaan wij ons nieuwe thema voor de herfst 
opstarten, reuzen en kabouters. Onze huishoek wordt het kabouterhuis van 
kabouter Bim! Op de verteltafel komt het verhaal van De kaboutermuts. Een 
kabouter is zijn muts verloren in het bos. De dieren in het bos vinden het een 
mooi huis om in te wonen. Tot dat er in heel klein spinnetje bij wil komen 
wonen... Wij gaan er een leuk herfstseizoen van maken!   
 

Gezondheidsonderzoek 5/6 jarigen op school 
Alle kinderen die geboren zijn in 2017 krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD voor het preventief 
gezondheidsonderzoek. Op 10 en 11 oktober is de doktersassistent op school. Uw kind wordt gemeten en gewogen, 
maar hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. De doktersassistent doet daarnaast een ogentest, gehoortest en fijne 
motoriektest. 
  
Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u de uitnodiging met een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst 
invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. Omdat het onderzoek van korte duur is en op 
school plaatsvindt, worden de ouder(s)/verzorger(s) niet uitgenodigd. Heeft u bezwaar tegen het onderzoek of wilt 
u bij het onderzoek aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de GGD via 088-0100 550 
of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 
   

Gezondheidsonderzoek 10/11 jarigen op school 
Alle kinderen die geboren zijn in 2012 krijgen binnenkort een uitnodiging van de GGD voor het preventief 
gezondheidsonderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u de uitnodiging met een vragenlijst. Het is 
belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen één week na ontvangst inlevert bij de leerkracht. 
  
Op  10 en 11 oktober is de doktersassistent op school. Indien u in de vragenlijst zorgen heeft aangegeven over het 
gehoor of de groei van uw kind, zal de doktersassistent een gehoortest uitvoeren en/of uw kind meten en wegen 
(met kleding aan, zonder schoenen). Hierbij hoeft u als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn. Heeft u bezwaar 
tegen het onderzoek of wilt u bij het onderzoek aanwezig zijn? Geeft u dit dan door aan de GGD via 088-0100 550 
of ondersteuningJGZ@ggdhn.nl. 
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