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  Nieuwsbrief 7 - februari 2023 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  
 
Het jaar 2023 zijn wij op De Kiem samen met de kinderen hardwerkend 
gestart. Groep 1,2 en 3 in een nieuwe samenstelling, en de andere groepen 
in hun vertrouwde omgeving. Toen ik deze week met nieuwe ouders door 
school liep zag ik betrokken kinderen toneellezen, kinderen met plezier aan 
de slag met Blink en kinderen uit groep 8 helpen bij het werken op de 
computer in groep 3. Dat is mooi om te zien.  
De afgelopen weken is er gekeken welke groei kinderen hebben 
doorgemaakt. Deze maand krijgen de kinderen hun ‘Groei in Beeld’ mee naar 
huis.  
 
Nieuwbouw 
Volgende week start een afvaardiging van leerkrachten en medewerkers van 
de opvang, met dromen over de nieuwbouw van De Kiem. Wij kijken naar de 
visie, ambities en kernwaarden van het kindcentrum en benoemen daarbij 
de uitgangspunten die daar voor de huisvesting het beste bij aansluiten. In 
een volgend stadium wordt leerlingen en ouders om input gevraagd.  
Een spannende en gave tijd breekt aan, maar het nieuwbouwen van de 
school is iets van de lange adem. Als alles meezit kunnen wij in het augustus 
2026 starten in een nieuw gebouw! 
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem,  

Jaap Kostelijk 
 

 

Afscheid juf Lotte, welkom meester James 
Na 2,5 jaar hebben wij afscheid genomen van gymjuf Lotte. Ze gaat fulltime 
werken op het Willem Bleau. Vanaf nu geven de meeste groepsleerkrachten zelf 
weer gymles. Wij zijn blij dat Alkmaar Sport een vervanging heeft kunnen 
regelen voor op de vrijdag. Meester James stelt zich hieronder aan u voor: 
 
Mijn naam is James Hobbs en ik ben 47 jaar. Nu alweer zo’n 15 jaar sta ik met 
veel plezier voor de klas als docent Sport en Bewegen oftewel gymleraar. Eerst 
in het basisonderwijs, later in het voortgezet onderwijs. Nu kreeg ik weer de 
kans om terug te keren op een basisschool; jullie school.  
Ik woon in Schoorl met drie zonen en mijn vriendin. In mijn vrije tijd doe ik graag 
aan sporten bij ons in het duingebied; mountainbiken en soms hardlopen. Zes 
jaar geleden heb van mijn hobby mijn werk weten te maken, want ik ben 
namelijk de eigenaar van de mountainbikeschool MTBSchoorl. Daarnaast werk 
ik drie dagen in de week als gymdocent aan de Vrijeschool in Bergen. 
De komende tijd ga ik mijn best doen alle namen te leren kennen en er toffe 
lessen van te maken in Egmond. Ik heb er zin in.               
 
Groetjes, James 

 

Belangrijke data:  
 
13 februari t/m 17 februari 
Adviesgesprekken groep 8 
 
15 februari 2023 
Studiedag, kinderen vrij 
 
23 februari  
Poppentheater groepen 1, 2 en 3  
 
24 februari 
Groei in Beeld mee naar huis 
 
27 februari - 3 maart  
Voorjaarsvakantie 
 
Week 6 maart  
Tienminutengesprekken 
 
 
 

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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Vanuit de peuteropvang 
In de peuterklas zijn wij gestart met een nieuw thema, Puk gaat logeren. 
Spelenderwijs komen er in dit thema verschillende aspecten rondom slapen en 
logeren aan de orde. De woorden die wij tijdens dit thema gebruiken, hangen wij op 
in de klas. Het boek dat tijdens het thema centraal staat is Drie haasjes gaan slapen. 

 
 
In Drie haasjes gaan slapen liggen de haasjes al in bed.  
Voordat ze echt gaan slapen, moet er nog van alles gedaan worden.  
Ze hebben hun pyjama's nog niet aan.  
Ze hebben nog niet geplast. 
Ze hebben hun handen nog niet gewassen. 
Ze hebben hun tanden nog niet gepoetst. 
En ... ze hebben nog geen boekje gelezen! 
 
 
 

In de huishoek wonen de drie haasjes en Puk gaat regelmatig bij de haasjes logeren. Maar wat misschien nog het 
allerleukste is…. Puk gaat ook bij de kinderen logeren! Met een echte koffer met logeerspulletjes gaat Puk mee 
naar huis en mag een paar nachtjes logeren. In de kring gaan wij praten over slapen/logeren en lezen voor over het 
thema slapen. Wat hebben wij nodig om te gaan logeren/slapen? Wij maken knutsels, doen spelletjes, maken 
muziek en zingen rondom het thema. 
 

 
 

 
Vanuit het kinderdagverblijf 
Ondanks dat het buiten wat frisser is, gaan de kinderen van het 
kinderdagverblijf en de BSO lekker naar buiten. Op kou kun je je 
immers kleden.  
In de duinen, het bos en in het park zijn altijd nieuwe dingen te 
ontdekken en de kinderen kijken hun ogen elke keer weer uit.  
Daarnaast knutselen en bakken we graag en worden er elke dag 
boekjes gelezen. Er is veel persoonlijke aandacht voor ieder kind. 
Kom gerust een keer binnenlopen als je een kijkje wilt nemen of 
interesse hebt in onze kleinschalige opvang. 
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  Leer typen op De Kiem (advertentie) 
Het is de bedoeling dat er na de voorjaarsvakantie wordt gestart met een typecursus 
voor leerlingen van groep 6,7 en 8. Helaas is het nog niet gelukt om voldoende typers 
bij elkaar te krijgen. Drie kinderen hebben zich tot nu toe opgegeven.  
Als er niet genoeg aanmeldingen komen, wordt het volgend jaar opnieuw geprobeerd.   
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 8 maart 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 
 

Martine van Winden coaching (Advertentie) 
Al sinds een aantal jaar ben ik een paar ochtenden per week aanwezig 
binnen Kind Centrum De Kiem om verschillende kinderen te begeleiden 
met allerlei uitdagingen op het gebied van schoolse vaardigheden. De 
onderwijsinstelling huurt mij in als zelfstandig werkend coach en dat 
doe ik met ongelooflijk veel plezier. Ik vind de open sfeer, de 
gezelligheid en de betrokkenheid van de leerkrachten bij het welzijn van 
de kinderen geweldig. De kinderen van De Kiem worden echt gezien. Er 
is ruimte voor alles wat er bij hen speelt en met name dát vind ik als 
kindercoach natuurlijk erg belangrijk! De “leerluikjes” van kinderen 
gaan namelijk pas open als er aan de basisbehoeften is voldaan.   
Naast mijn werk op deze fijne school, heb ik ook een coachpraktijk aan 
huis. Hier begeleid ik kinderen en jongeren (en hun ouders) die 
vastlopen op het gebied van bijvoorbeeld onzekerheid, faalangst, rouw 
en verlies, problemen rondom scheiding, piekeren en hoog 
gevoeligheid. Het zoeken naar hulp en begeleiding bij dit soort uitdagingen wordt gelukkig steeds gemakkelijker en 
‘normaler’ gevonden. Want waarom zou je door ploeteren, als je na een klein steuntje in de rug zelf weer 
ontspannen en met vertrouwen verder kan? Een laagdrempelige vorm van hulpverlening als coaching kan dan 
uitkomst bieden.   
Mochten jullie meer willen weten over mij en mijn coachpraktijk, dan verwijs ik graag naar mijn website: 
www.martinevanwinden.nl  
Maar je mag natuurlijk ook altijd even bellen voor een vrijblijvende afspraak. 06-49235054  
 
Hartelijke groeten,  
Martine van Winden  
 

 

https://dompvloet-typen.nl/
http://www.martinevanwinden.nl/
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Sportgroep Jeugd (advertentie) 
 

  
 

 
 
 
 
 


