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  Nieuwsbrief 6 - januari 2023 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  
 
Aan het einde van het jaar vult de school zich met steeds meer groen en licht. 
Wat zijn er samen door alle leerlingen prachtige kerststukken gemaakt. 
Vanavond gaan wij genieten van een heerlijk kerstdiner gemaakt voor en 
door kinderen en vanaf 18.00 uur is er Glühwein in de aula voor ouders. 
Morgenochtend is er samen met de kinderen een kerstviering in de aula en 
om 14.00 begint de Kerstvakantie. Wij kijken als team terug op een bijzonder 
jaar. Wij hebben zin om 2023 weer met energie te starten, zodat wij met 
passie en plezier het beste voor uw kinderen kunnen doen.  
 
Wij wensen alle ouders en kinderen prachtige kerstdagen en een goed en 
gezond 2023 toe!  
 

  
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem,  

Jaap Kostelijk 
 

 

Groep 1,2 en 3 
Na de kerstvakantie zijn de groepen 1,2 en 3 anders ingedeeld, zodat wij recht 
kunnen doen aan alle kinderen. Dit betekent dat de organisatie van de groepen 
na de kerstvakantie er als volgt uit gaat zien:  
 

Groep 1-2A kinderen bij juf Judith B. en juf Marian (oude lokaal van groep 1). 
Groep 1-2B kinderen bij juf Ellen en juf Yvonne (oude lokaal van groep 2/3B).  
Groep 3 kinderen bij juf Annelies en juf Judith P (oude lokaal van groep 2/2A).  
 
In de eerste week van de kerstvakantie mogen de ouders van groep 1,2 en 3 de 
kinderen in hun (nieuwe) klas bij de (nieuwe) leerkracht brengen.  
 

 

Belangrijke data:  
 
22 december 2022 
Kerstdiner van 17.30-18.30 uur  
Vanaf 18.00 uur Glühwein in de 
aula 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 
9 januari 2023 
Eerste schooldag 2023 
10 januari  
Vergadering Oudervereniging   
25 januari  
Vergadering 
Medezeggenschapsraad 
27 januari  
Nieuwsbrief februari 
 
 
 
Korte mededelingen: 
Verlofaanvragen  
Deze doet u door middel van 
een verlofaanvraag-formulier, 
dit is te downloaden op onze 
website.  
 
KIDDI App 
Speciale app voor ouders over 
infectieziekten.    
 
 

 

https://www.kindcentrumdekiem.nl/pg-26212-7-132636/pagina/verlof_aanvragen.html
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Afscheid meester Rob  
Beste ouders en kinderen van De Kiem, 
Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien ben ik gelukkig weer de oude. Na een tijd van ellende, schijnt voor mij ook weer 
de zon. Ik ben 100% beter en kan ik weer de leerkracht zijn, die ik graag wil zijn.  
Helaas kan dat niet op De Kiem. Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht en dat is goed. De afgelopen tijd ben ik in 
gesprek geweest met een aantal scholen. Op kindcentrum de Brug kan ik na de kerstvakantie aan de slag als 
leerkracht van groep 8. Ik wil u bedanken voor de steun en berichtjes tijdens het ziek zijn, de gezellige leermomenten 
en nog veel meer.  
 

 

 

 

Een moedig,  dapper en krachtig besluit van Rob. Het is jammer voor ons, maar ook logisch. Op De Kiem kan meester 
Rob op dit moment geen eigen groep hebben en dit wil hij wel heel graag. Door het werken in een eigen groep 8 
kan Rob weer bouwen aan en vertrouwen op zijn eigen kennis en vaardigheden. Als collega’s van De Kiem wensen 
wij Rob een heel zonnige toekomst toe. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Wij willen Rob 
bedanken voor alles wat hij op De Kiem heeft gebracht. Vanavond nemen wij als team afscheid van hem. 
   

BSO en Opvang De Kiem 
 
De kerstsfeer zit er al goed in bij het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en de 
BSO. De kinderen hebben mooie kerstballen gemaakt en geholpen met de 
boom te versieren. Ondanks de kou gaan wij nog steeds op pad zoals een 
rondje wandelen, rennen in de duinen of spelen op het plein. Voor ons maakt 
de kou niet uit! 

 
Vorige week kregen wij goed nieuws van het kabinet over de vergoeding van 
het kinderdagverblijf. Ouders krijgen een hogere vergoeding via de 
kinderopvangtoeslag wegens de hoge inflatie in 2022.  

 
Onze BSO en het kinderdagverblijf zijn ook in de vakanties geopend, dus kom 
gerust een keer langs om de sfeer te proeven.  
 
 

Leer typen op De Kiem  
In het voorjaar start er weer een typecursus voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Met 
een typediploma op zak heb je levenslang 10 vingers voorsprong. De cursus wordt 
verzorgd door Dompvloet Typen en bestaat uit 13 klassikale lessen op school. Juist 
klassikaal kan de vingerzetting, het blindtypen en de zithouding goed worden geleerd. 
De docent voor de klas en het groepsgevoel leiden ook tot een betere motivatie om 
de cursus af te maken en af te ronden met een diploma. 
 
Wij gebruiken het programma TypeWorld. De kinderen vinden het typen in game-
vorm leuk en ze leren het goed en snel. De docent volgt de kinderen ook online, 
controleert het huiswerk en motiveert ze met voortgangsberichtjes. Deze combinatie 
van wekelijkse klassikale lessen en online begeleiding geeft het beste resultaat. 
 
Startdatum en tijd:  woensdag 15 februari 2023 van 14.15 tot 15.05 
Locatie:   De Kiem 
Kosten:   € 185,- (of 3x € 63,-) Gebruik kortingscode 10vingers (normale prijs € 195,-) 
Voor:    Groep 6, 7 en 8 (groep 8 kinderen krijgen voorrang als de cursus vol is) 
Inclusief:   13 klassikale lessen, online voortgangscontrole, jaarlicentie TypeWorld, tienvingersysteem 

blind, 100 APM (minimaal), examen en diploma-uitreiking 
Huiswerk:  Ongeveer 5x 15 minuten per week 
Inschrijven of vragen:  dompvloet-typen.nl of 06 4994 2618 
 

https://dompvloet-typen.nl/
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Denk mee over het onderwijs voor jouw kind(eren)!  
2 vacatures ouders onderwijs in de Blosseraad 
 
Beste ouder, 
De basisschool van jouw kind(eren) is – samen met nog 28 andere scholen - onderdeel van Blosse. Binnen Blosse 
bepalen wij zaken zoals personeelsbeleid en medicijnbeleid. Onderwerpen die alle 6900 leerlingen binnen de 
stichting aangaan en dus ook jouw kind(eren). 
Wij bespreken dit soort beleidszaken altijd in de Blosseraad. Je kunt de Blosseraad zien als een ondernemingsraad 
binnen een bedrijf. Bij ons doen echter niet alleen de medewerkers mee, maar hebben onze klanten (jullie als 
ouders) ook een grote rol. Veel ouders zien het als een voorrecht om mee te kunnen praten in de Blosseraad en zo 
invloed uit te kunnen oefenen. 
 
Op zoek naar 
Wil je ook inspraak hebben op het beleid van Blosse en daarmee het onderwijs aan uw kind(eren)? Misschien is 
een plek binnen onze Blosseraad dan iets voor jou! Wij zijn op zoek naar ouders die: 

- actief mee willen denken met het beleid van Blosse; 
- niet bang zijn om voor hun mening uit te komen; 
- stevig in hun schoenen staan, maar ook tactvol kunnen zijn en kunnen samenwerken; 
- de vertaalslag kunnen maken van de alledaagse praktijk naar beleid; 
- kennis hebben van bijvoorbeeld financiën, personeelsbeleid, arbozaken, communicatie en/of onderwijs; 
- kinderen hebben die onderwijs krijgen op één van de Blosselocaties. 

Past bovenstaande bij jou? En heb je tijd en zin om zitting te nemen in onze Blosseraad? Meld je dan nu aan bij de 
MR van je school.  Herken je een andere ouder in dit profiel, moedig hem/haar dan ook vooral aan om zich aan te 
melden. Je ontvangt een onkostenvergoeding en €30,- presentiegeld voor elke bijgewoonde Blosseraad-
vergadering. De Blosseraad komt 10 keer per jaar samen op wisselende avonden. 
Ouders die zich kandidaat willen stellen moeten vóór 2 februari 2023 reageren. 
Mochten er meerdere kandidaten zijn, zullen verkiezingen uitsluitsel geven. 
 
Meer informatie? 
Voor vragen kun je contact opnemen met het dagelijks bestuur van de Blosseraad. Bel op donderdagen naar:     
072 5660238 of mail naar: blosseraad@blosse.nl.  Hopelijk spreken we je snel! 
 
 

mailto:blosseraad@blosse.nl

