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  Nieuwsbrief 4 - november 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  

Voor de herfstvakantie sloten wij de kinderboekenweek met een gezellige 
boekenmarkt af en vandaag hadden wij een half lege school. Gelukkig niet 
doordat er klassen naar huis gestuurd werden, maar doordat groep 6,7 en 8 
een bezoek brachten aan het Rijksmuseum. Gaaf dat dit na drie jaren van 
uitstellen eindelijk door kon gaan.  

Hoewel de temperaturen ontzettend hoog zijn, breekt de maand november 
alweer bijna aan. Een maand waarin lichtjes in de school worden opgehangen 
en klassen worden versierd met lampionnen en andere knutsels.  

Tijdens de afgelopen studiedag hebben wij ons geschoold in vakdidactiek 
over rekenen. Wij volgen hier verdere scholing in op 21 november. De 
leerkrachten uit groep 1,2 en 3 denken op deze studiedag na over op welke 
manier zij het onderwijs ook in de tweede helft van het schooljaar op een 
goede manier kunnen vormgeven. Daarnaast hebben de groepen 4 t/m 8 
ervoor gekozen om verder te gaan 
met de methode Blink voor 
wereldoriëntatie. U zult hier thuis 
hopelijk enthousiaste verhalen over 
horen.  

Met vriendelijke groet namens het 
team van De Kiem,  

Jaap Kostelijk 

 
 

 

Mediawijsheid 
Van 4 t/m 11 november 2022 is de Week van de Mediawijsheid. Dit is een 
landelijk initiatief met als thema: Like en Cancel. Regelmatig besteden wij in 
onze lessen aandacht aan mediawijsheid. Kinderen uit groep 4 t/m 8 krijgen 
vanuit school een Chromebook in bruikleen. Samen met kinderen hebben wij 
afspraken opgesteld voor het gebruik van de Chromebook. Deze afspraken 
worden besproken in alle groepen en kinderen uit groep 4 t/m 8 laten wij het 
afsprakenblad ondertekenen.  
 
Op De Kiem gelden voor kinderen de volgende afspraken voor het gebruik van 
de Chromebook: 
 
- Ik ga voorzichtig om met mijn device. Als er iets stuk is gegaan, dan meld 

ik dat bij juf of meester. 
- Ik verander geen instellingen zoals de cursor, de taal, de achtergrond 

etc. 

 

Belangrijke data:  
 
28 oktober  
Rijksmuseum groep 6,7,8  
1 november 
Vergadering OV 
9 november 
Kledingactie oudervereniging 
Lampionnenzingen!  
Lichtjesmiddag 16.00-16.30 uur  
16 november 
MadScience show 3 t/m 8 
17 november 
Schoentje zetten 
18 november  
Groei in beeld mee naar huis  
21 november 
Studiedag 
Vanaf 22 november  
Tienminutengesprekken 
25 november 
Nieuwsbrief december 
5 december 
Sinterklaas komt op De Kiem 

 
 
Korte mededelingen: 
 
Verlofaanvragen  
Deze doet u door middel van 
een verlofaanvraag-formulier, 
dit is te downloaden op onze 
website.  
 
Luizen 
Afgelopen donderdag was er 
weer een luizencontrole op De 
Kiem. Enkele leerlingen zijn 
thuis behandeld. 
 

 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weekvandemediawijsheid.nl%2F&data=04%7C01%7Cjaap.kostelijk%40blosse.nl%7C4b8e6b40d77a4809ccd908d9987453a2%7Cc53a1ff39d4f4fd9bb481cb539301f14%7C1%7C0%7C637708447656000236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qg8UMg%2BwI7lbGxgTseVpxennWptzgaP3vOZXA%2Bfqoqs%3D&reserved=0
https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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- Ik zorg zelf voor een koptelefoon, oortjes en/of een muis als het gekregen exemplaar van school kapot is. 
- Tijdens eten en drinken is mijn device dicht. 
- Ik werk met mijn eigen device en op mijn eigen account. Accounts en devices van andere kinderen laat ik 

met rust. 
- Als ik informatie zie, waardoor ik mij niet prettig voel, of als ik of iemand anders wordt gepest via internet, 

zeg ik het tegen juf of meester. 
- Mijn juf of meester bepaalt welke sites er mogen worden bezocht en welke tabbladen er open staan. 

 

Groei in Beeld en tienminutengesprekken 
Op vrijdag 18 november krijgt uw kind zijn of haar Groei in Beeld mee naar huis. Net als voorgaande jaren heeft uw 
kind samen met de leerkracht gekeken naar zijn of haar ontwikkeling.  
Op maandag 14 november krijgt u een uitnodiging om zich in te schrijven voor een fysiek tienminutengesprek op 
school over het welbevinden van uw kind. De cirkels bij het Groei in Beeld zullen de leidraad voor het gesprek zijn. 
De leerlingen vanaf groep 4 worden bij dit gesprek verwacht. De gesprekken vinden plaats vanaf 22 november.   

 
Sinterklaasfeest op De Kiem 
Op De Kiem volgen wij de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal. Op 
donderdag 17 november zetten alle kinderen hun schoentje en op maandag 
5 december ontvangen wij Sinterklaas op De Kiem.  
Op het schoolplein zal de Sint zijn intrede maken, waarna de groepen 1 t/m 
5 op bezoek gaan bij de Sint in de speelzaal. De groepen 6 t/m 8 vieren 
Sinterklaas door het maken van surprises.  
 
Wij kijken uit naar een gezellig Sinterklaasfeest voor jong en oud! 

 
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! 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. 
Zorg er wel voor dat de boeken weer bij de bibliotheekouders ingeleverd worden zodat de bibliotheek gevuld blijft.  

 
Kinderopvang en BSO 

In de herfstvakantie draaiden het kinderdagverblijf en de BSO gewoon door. 
Wij hebben weer veel leuke dingen gedaan. Er zijn appelflappen en worst- en 

kaasbroodjes gebakken😋. Wij hebben veel op het plein gespeeld, maar wij 
hebben ook mooie wandelingen gemaakt op zoek naar paddenstoelen en 

kastanjes 🍄. Er zijn speeltuintjes bezocht en er is weer veel gekleurd en 

geknutseld 🎨.  
 

De BSO kinderen hebben ‘s middags 
af en toe een film gekeken om ook 
even een ‘rust momentje’ te creëren. 
Het was een gezellige week!  
 
Er zijn nog plekjes vrij op het 
kinderdagverblijf. 
 

 

 



   

Kindcentrum De Kiem – Schooljaar 2022-2023  Pagina 3 van 3 

   
 

De Vreedzame school 
In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:  
Om een conflict zelf goed op te lossen.   
Om win-win oplossingen te bedenken.  
Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.  
Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.  
  Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig.  

Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.  
Geel- stevig, je komt op voor jezelf.  

Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.  
Hoe om te gaan met kritiek.  
  
Blok 3 “We hebben oor voor elkaar”  
Na de herfstvakantie - kerstvakantie  
  
In dit blok stimuleren wij de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over 
‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.   
De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve 
lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.  
  
De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren 
en duidelijk te zeggen wat je bedoelt.   
Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen te stellen en samenvatten. Je laat 
daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.  
  
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een 
stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 
8 leren de kinderen over  cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via 
sociale media en face-to-face.   
 

Kledingactie oudervereniging  
Sinds vorig schooljaar organiseert de Oudervereniging van kindcentrum De Kiem de kledingactie, zoals die 
voorheen door de Boswaid werd gehouden. Dus heeft u uw (kleding)kasten al opgeruimd en uw zomerkleding 
verruild voor de winterkleding? Niets weggooien! 
Wij zijn blij met uw kleding, schoeisel, gordijnen en ander textiel! De opbrengst komt ten goede aan onze leerlingen. 
Zo wordt het geld onder meer gebruikt voor het opknappen van het schoolplein en voor buitenschoolse 
activiteiten, zoals projecten, excursies, sportdag en schoolvoetbal.  
Woensdag 9 november halen wij de zakken huis-aan-huis op in Egmond aan den Hoef.  Zet u uw dichtgeknoopte 
vuilniszak met textiel voor 08.30 uur aan de straat? Wij zullen ervoor zorgen dat de zak nog diezelfde ochtend bij u 
wordt opgehaald.  
 
U kunt uw zak met kleding ook afgeven bij De Kiem op woensdag 9 november voor 08.30 uur.  
Alvast bedankt namens de oudervereniging van De Kiem 


