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  Nieuwsbrief 5 - december 2022 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  
 
De maand november is snel gegaan. Een feestelijke middag met lampjes en 
lampionnen in de school, pieten die schoenen kwamen vullen en lootjes die 
getrokken werden. Er waren gesprekken met ouders en hun kind over de 
ontwikkeling en er was het besluit om de groepen 1,2 en 3 te hergroeperen. 
Het team van De Kiem probeert kinderen zo goed en eerlijk mogelijk te 
begeleiden in hun ontwikkeling. Aan de basis van vele besluiten liggen de 
kernwaarden groei, betrokkenheid, plezier en samen. Wij hopen er met 
elkaar een prachtige decembermaand van te maken. Het team van De Kiem 
heeft er zin in!  
 
Sinterklaasviering 
Op maandag 5 december vieren wij het 
Sinterklaasfeest op school. Alle kinderen 
beginnen in de klas, waarna wij met de hele 
school naar het plein gaan. Wij hopen daar 
Sinterklaas te verwelkomen. Ouders zijn 
welkom, maar zorg ervoor dat u achter alle 
kinderen staat.  

Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem,  

Jaap Kostelijk 
 

 

Leerlingenraad  
De afgevaardigden per klas zijn: Irene (5), Bo (6), Guus (7), Tim (8A), Pien & 
Meggie (8B). De leerlingenraad komt één keer per maand bij elkaar onder 
leiding van meester Jordy. Bij elke bijeenkomst hoort een stukje ‘’huiswerk’’ 
voor de vertegenwoordiger. Zo hebben wij tijdens de eerste meeting de 
volgende punten afgesproken:  

- Bespreek met de klas welke activiteit zij graag zouden willen doen in de 
week voor de kerstvakantie, uiteraard binnen dit thema.   

- Zijn er dingen op school die jij als leerling graag wil veranderen?  
De volgende leerlingenraad staat gepland voor woensdag 7 december van 8.30 
tot 9.00 uur.  
 

Mad Science 
Met veel plezier heeft Mad Scientist Cindy Cator, een 
show verzorgd op Kindcentrum De Kiem. Deze naschoolse 
activiteit zal plaatsvinden in de aula. De inschrijfperiode 
loopt tot 5 december 2022.  
 
 

 

Belangrijke data:  
 
5 december  
Sinterklaas bezoekt De Kiem  
7 december 
Leerlingenraad 
13 december 
Start Mad Science show 
14 december 
Kerstbingo groep 1-8 
20/21 december 
Kerststukjes maken groep 1-8  
22 december 
Kerstdiner van 17.30-18.30 uur  
vanaf 18.00 uur Glühwein op het 
plein voor ouders 
23 december 
Kerstviering in de aula  
(alleen met kinderen) 
23 december  
Om 14.00 uur begint de 
Kerstvakantie tot en met 6  
januari 2023 

 
 
Korte mededelingen: 
Verlofaanvragen  
Deze doet u door middel van 
een verlofaanvraag-formulier, 
dit is te downloaden op onze 
website.  
 
Groep 1,2,3 
De ouders van de groepen 1,2 
en 3 mogen in de eerste week 
van januari 2023 hun kinderen 
naar hun (nieuwe) klas 
brengen.   
 
KIDDI App 
Speciale app voor ouders over 
infectieziekten.    
 
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F0ByOZQQU81x_ceVZLdFVxbUw1M2s%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26resourcekey%3D0-YWbukucZwWaF8JfGNvPqZg&data=05%7C01%7Cjaap.kostelijk%40blosse.nl%7C94a0d431c16941a07f3408dac87c12b4%7Cc53a1ff39d4f4fd9bb481cb539301f14%7C1%7C0%7C638042733335242468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=S1fn%2Bw1VGxwAVnHAee2xLKAz5BLAmTHYikWy4qU%2BUSI%3D&reserved=0
https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Pleinspellen/buitenspeelkar (geschreven door de leerlingenraad) 
Op de Kiem hebben wij een nieuwe buitenspeelkar. Deze kar wordt gebruikt door groep 
1 t/m 8. Hij gaat naar buiten als wij gaan buitenspelen. Er staat iemand bij de kar die helpt 
met het uitdelen van de spullen. In de kar zitten allemaal verschillende spullen en spellen 
om mee te spelen. Je kunt denken aan voetballen, basketballen, foamballen, maar ook 
stoepranden. Er zitten ook kaarten in. Hier staan verschillende spelvoorbeelden op. Deze 
kunnen wij lezen en gaan wij dan spelen. De spullen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld 
zijn. Wij ruimen alle spullen aan het eind van de buitenspeeltijd samen netjes op. Wij zijn 
hier erg blij mee. Ook zijn er nieuwe lijnen aangebracht op het speelplein. Er is weer een 
basketbalveldje, voetbalveldje en een vak om te Kingen. 

  

BSO en Opvang De Kiem 
Spannende tijden zijn weer aangebroken. Sint, zijn trouwe schimmel en pieten 
zijn weer aangekomen in ons land. Bij de BSO, de peuters en bij de opvang is 
het erg gezellig gemaakt voor Sint en Piet. Er worden pepernoten gebakken, 
liedjes gezongen, tekeningen gemaakt, verhaaltjes verteld en kinderen 
verkleden zich als Sint of piet. Ook hebben wij onze schoen gezet bij de 
openhaard. 
 

 
 
 
 
Er is per direct plaats op ons gezellige en kleinschalige kinderdagverblijf van De 
Kiem! Opvang mogelijkheden vanaf 7.30 tot 13.00 uur of van 7.30 tot 18.00 uur. Het 
is ook mogelijk om vanaf 7.00 uur opvang af te nemen. Wij zijn 5 dagen per week 
geopend!  

Nieuwsgierig of vragen? Je mag altijd langs komen! 😄 
 
 
 

 
Kerstviering 
Wij gaan de verjaardag van de Sint nog vieren, maar zijn ons ook op kerst 
aan het voorbereiden. Wij spelen met elkaar een kerstbingo, maken 
kerststukjes, eten en drinken met elkaar en hebben een viering in de aula.  
 
Kerststukjes: 
Op dinsdag en woensdag 20 en 21 december maken alle groepen kerststukjes. Hierbij zullen de kinderen van de 
bovenbouw de jongere kinderen begeleiden. Voor de kerststukjes vragen wij u uw kind (eren) het volgende mee 
naar school te geven: 
- een bakje of mandje 
- natte oase passend bij het gekozen bakje of mandje 
- kerstgroen 
- een kaars 
- versierselen. Let op: geen sneeuw of glitterspuitbussen! 
 
Als u thuis kerstgroen over heeft of gewoon de tuin gaat snoeien… wij zijn blij met wat extra groen! 
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Kerstdiner/viering: 
Op donderdag 22 december houden wij een kerstdiner van 
17.30 tot 18.30 uur. De groepen 6,7 en 8 zullen onder 
begeleiding van ouders thuis in groepjes lekkernijen maken 
(bericht hierover volgt later). De groepen 1 tot en met 5 
zullen een lijst versturen naar de ouders of zij iets lekkers 
willen meegeven aan hun kind (eren). De kinderen van de 
groepen 1,2 en 3 moeten om 18.30 uur uit de klas worden 
opgehaald.  
Op vrijdag 23 december houden wij in twee groepen een 
kleine viering in de aula (ouders kunnen hier niet bij aanwezig 
zijn). 

 
Medezeggenschapsraad (MR) 
Medezeggenschap geeft ouders en leerkrachten die bij De Kiem betrokken zijn de mogelijkheid mee te praten over 
alles wat er in en rond de school gebeurt. Als individu kun je vaak weinig invloed uitoefenen op situaties die op de 
school spelen. Door medezeggenschap kunnen ouders en leerkrachten zich samen inzetten voor de school en het 
onderwijs. 
Wettelijk is aan elke school een medezeggenschapsraad verbonden. De raad bestaat uit twee geledingen: één 
geleding wordt gevormd uit en door het personeel, de andere geleding uit en door ouders. De MR op onze school 
bestaat uit zes leden. 
 
Vanuit het personeel zijn dat: 
Anita Westdorp, Yvonne Klaver,  
Marieke Wijker (secretaris) 
 
Vanuit de ouders zijn de leden: 
Menno de Boer, Kevin Beers 
Sander Eijlander (voorzitter) 
 

 
De Blosse Expeditie (vanuit de GMR) 
Dat klinkt groots: een Blosse Expeditie. Dat is het ook! Het is een zoektocht naar hoe het onderwijs en de opvang 
weer echt gaan werken voor de kinderen. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Want de wereld is veranderd en blijft 
veranderen. Wij zullen daarom goed moeten kijken en luisteren, naar iedereen die er iets over wil zeggen. Op weg 
naar een nieuwe vorm voor opvang en onderwijs. Dat doe je stap voor stap. Zodat wij met elkaar ons weer bezig 
houden met de oorspronkelijke bedoeling van Blosse; kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. 
 

Hoe help jij? 
Iedereen kan iets bijdragen aan die verandering. Jij, als ouder, dus ook. Juist jij als ouder. Want jij ziet als geen ander 
welk effect de opvang en het onderwijs hebben op de ontwikkeling van jouw kind. Hoe je kunt bijdragen? Dat weet 
je misschien zelf nog niet. Wij ook niet. Maar dat je een mede-verkenner bent, dat staat vast! 
 

Doe je mee? 
Kom dan naar de verkennersbijeenkomst op 7 december. Daar vertellen wij je meer over wat deze Blosse Expeditie 
inhoudt. Ben jij enthousiast, dan kun jij andere ouders op jouw locatie inspireren om ook mee te doen in deze 
zoektocht. Om samen te werken aan het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Daar heb je wel een 
beetje lef voor nodig, en goede zin! Meer informatie over de expeditie en de startbijeenkomst vind je 

hier: www.blosse.nl/organisatie/expeditie 
Praktische informatie 
Verkennersbijeenkomst: woensdag 7 december 2022, 19.30 uur in het servicebureau van Blosse. W.M. Dudokweg 

47 in Heerhugowaard. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via gmr@blosse.nl 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.blosse.nl/organisatie/expeditie&data=05%7c01%7cannette.vanassem%40blosse.nl%7ceae2bdd84570477b93ac08dac88cacf4%7cc53a1ff39d4f4fd9bb481cb539301f14%7c1%7c0%7c638042803763583563%7cUnknown%7cTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7c3000%7c%7c%7c&sdata=uJleW84kY/s1QFuvvC5MZ21JFQVLl/wZ/mAWIlWGEMU%3D&reserved=0
mailto:gmr@blosse.nl

