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  Nieuwsbrief 8 - maart 2023 
 

 KINDCENTRUM DE KIEM 
 

   Beste ouders/verzorgers van De Kiem,  
 
Hoewel het al bijna voorjaar is, hangen de gangen nog vol met wanten en 
mutsen. De sneeuwklokjes komen boven de grond en als ik naar buiten kijk, 
zie ik sommige kinderen ook met korte broeken lopen. Het voorjaar is dus 
echt in aantocht.  
Afgelopen woensdag startte een afvaardiging van leerkrachten en 
medewerkers van de opvang, met dromen over de nieuwbouw van De Kiem. 
Op 13 maart gaan wij met enkele collega’s op inspiratiereis langs 
verschillende (nieuwe) scholen. Ook de nieuwbouw komt er dus echt aan.  
Gisteren sloten de groepen 4 tot en met 8 het 
thema: Communicatie af met een presentatie in 
de aula of in de eigen klas. Wat is er veel geleerd 
en opgestoken en wat is het presenteren van 
alles wat er is meegemaakt goed om te doen.  
Vandaag krijgen de kinderen hun Groei in Beeld 
mee naar huis. In de bijlage vindt u een extra 
uitleg voor bij het IEP-gedeelte.  
Wij wensen iedereen straks een fijne 
voorjaarsvakantie en starten maandag 6 maart 
uitgerust weer op De Kiem.  
 
Met vriendelijke groet namens het team van De Kiem,  
Jaap Kostelijk 
 

 

Afscheid Juf Marieke Knol 
Beste ouders en kinderen van groep 6,   
Na 20 jaar bij Blosse en 12,5 jaar op de Sint Jozefschool en De Kiem te hebben 
gewerkt, ga ik per 31 maart a.s. de overstap maken naar een andere stichting 
en een andere basisschool in een ander dorp. De afgelopen jaren heb ik met veel 
plezier lesgegeven in de groepen 1 tot en met 7. Ik heb veel kinderen zien komen 
en gaan. Nu is het tijd om zelf een nieuwe uitdaging aan te gaan. Op 7 april a.s. 
start ik in groep 6 van de Zuidwester in Heiloo  en ga ik voor ISOB werken. Ik wil 
u bedanken voor de prettige samenwerking en de gezellige leer- en 
contactmomenten. Tot ziens in het dorp!    
                                                                                   Marieke Knol 
 
Als collega’s van De Kiem wensen wij Marieke een heel goede toekomst toe. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Op dinsdag 28 maart a.s. is 
de laatste werkdag van Juf Marieke op De Kiem.  
Wij vinden het belangrijk dat groep 6 ook in de laatste maanden van het jaar 
een bekende leerkracht krijgt. Juf Marieke Wijker vervangt juf Marieke Knol. 
Vele ouders en kinderen kennen juf Marieke Wijker en wij zijn blij dat wij door 
wat interne verschuivingen tot deze oplossing zijn gekomen.   
 

 

Belangrijke data:  
 
27 februari - 3 maart  
Voorjaarsvakantie 
 
6 maart 
Start De Vreedzame School blok 5 
 
6-15 maart   
Tienminutengesprekken 
 
7 maart 
Vergadering Oudervereniging 
 
13 maart 
Inspiratiereis nieuwe scholen 
 
14 maart 
Werken bij Blosse/belevingsweek  
 
21 maart 
Vergadering 
Medezeggenschapsraad 
 
31 maart 
Nieuwbrief april 
 
 
 
 

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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Lestijden 
Het valt mij op dat de laatste tijd relatief veel kinderen te laat of net op tijd op school komen. Vanaf 08.15 uur 
mogen de kinderen van De Kiem het plein op. Om 08.20 uur gaat de bel, zodat kinderen weten dat ze het gebouw 
in mogen. Om 08.25 uur wordt er voor de laatste keer gebeld, zodat iedereen weet dat de school bijna begint. Een 
vol programma zorgt ervoor dat de lessen echt om 08.30 uur beginnen. De leerkracht start met een instructie, een 
kringgesprek of een andere (inloop-)activiteit. Het is voor kinderen én de leerkrachten vervelend wanneer kinderen 
te laat binnenkomen. Zorg er dus voor dat uw kind op tijd op school is.  

 
Leerlingenraad (meester Jordy) 
Onze leerlingenraad is afgelopen maand ingeschakeld door een adviesbureau in opdracht van gemeente Bergen. 
Deze leerlingen mochten namens de kinderen van De Kiem een rondje lopen door het dorp en feedback geven op 
de diverse speeltuinen en andere speelplekken. Waar spelen jullie het liefst? Wat maakt een speeltuin een leuke 
speeltuin? Is een speeltoestel te uitdagend of juist te kinderachtig? Onze leerlingenraad heeft deze vragen goed 
kunnen beantwoorden en dat is uiteraard niet voor niets. De mening van de kinderen wordt meegenomen in de 
aanbeveling aan de gemeente.   
Na de voorjaarsvakantie heeft de leerlingenraad weer een nieuwe vergadering. Ik inventariseer vervolgens de 
ideeën en denk na over de vervolgstappen. Zo krijgen de leerlingen op De Kiem een stem!   
 

De Vreedzame School (juf Däphny) 
In blok 4  “Wij hebben hart voor  elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:  
- hun eigen gevoelens kunnen herkennen.  
- weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen.  
- gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er 

mee omgaat.  
- eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken.  
- weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden.  
- voor elkaar op moeten komen.  
- enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen 

en gevoelens in een interview.  
- zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen. 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

          De gevoelsstokjes in groep 4 en 5                               Opstekers geven in groep 1/2  
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“Toneellezen is leuk, ik mag samen met een maatje hardop lezen en stemmetjes doen!” 
(Juf Debby) 

In de gangen klinkt een licht geroezemoes als de kinderen in tweetallen een 
plekje in de gangen en in de aula zoeken om samen een boek te lezen. Als de 
kinderen zich  hebben geïnstalleerd op stoelen of  in zitzakken, starten zij het 
samenlezen met een toneelleesboek. De kinderen en de leerkrachten lezen dan 
30 minuten. 
Toneellezen, of theaterlezen, biedt een andere vorm van samenlezen. Twee 
lezers nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. 
Zij voeren eigenlijk een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit 
dialogen. Toneellezen bevordert het leesplezier en het 

lezen met intonatie. 
“Juf, toneellezen is leuk, ik mag hardop lezen en samen met mijn maatje lees ik best veel 
bladzijden!” “Toneellezen is leuk, want je kan verschillende personen spelen, zelfs 
dieren!” 
De leerkrachten kijken met een glimlach op een afstand toe. De kinderen van de groepen 
3 t/m 7 hebben het toneellezen omarmd. De leerkrachten ook! 

 
Vanuit het Kinderdagverblijf  
Wat is het toch fijn dat wij van die mooie voorjaarsdagen hebben met een 
heerlijk zonnetje. Weer optimaal genieten van de duinen en een rondje 
door het dorp. Wij hebben voor het plein een hele leuke speelrups 
gekocht! Als de lente van start gaat gaan wij deze opbouwen op ons plein 
zodat wij er lekker mee kunnen spelen!  
  

Vanuit de Peuteropvang 
Het thema “Puk gaat logeren” loopt op zijn eind. Na de vakantie gaan wij beginnen 
met het nieuwe thema “ik en mijn familie”.  Wie zitten er in de familie? Papa, Mama, 
broertjes of zusjes? Misschien er zelfs wel een huisdier bij! Puk gaf bij ons aan dat hij 
het heel leuk vindt om bij de kinderen te logeren daarom gaan wij dit gewoon blijven 
doen!  
  

 
Vanuit de Buitenschoolse opvang 
Nog een klein maandje en dan loopt het thema winter ten einde. Al lijkt het nu soms al 
wel bijna lente met het mooie weer. De kinderen spelen lekker veel buiten op het plein 
of gaan naar het park. Op de studiedag zijn de kinderen van de BSO een dagje weg 
geweest naar de Hoep. Daarna hebben ze een kabouterspeurtocht gedaan in het bos. 
Voor de voorjaarsvakantie staan er weer allemaal leuke activiteiten klaar.   
 

 
Blosse Beleving 14 maart van 10.00-17.00 uur 
Wil jij ontdekken of werken in de opvang of onderwijs iets voor jou kan zijn? Kom langs op onze Blosse Beleving! 
Op dinsdag 14 maart zet Blosse de deuren van al haar kindcentra open en nodigt je van harte uit om te ontdekken 
of werken in de opvang en/of onderwijs bij Blosse iets voor jou kan zijn. Werken met kinderen is het leukste dat er 
bestaat! Kinderen zijn onbevangen, onvoorspelbaar, nieuwsgierig en puur. Ieder kind is anders, heeft een eigen 
verhaal. Wat is er mooier om als professional deze kinderen te mogen begeleiden in de eerste jaren van hun 
ontwikkeling? www.werkenbijblosse.nl 
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Avond4Daagse  

Op maandag 5 juni 2023, start alweer de tweeënveertigste editie van de avondvierdaagse 
vanuit Egmond aan den Hoef. De organisatie van deze sportieve wandeltocht voor jong en oud 
door de mooie omgeving van Egmond, berust bij Jeugdbelangen uit Egmond aan den Hoef, 
onderdeel van Stichting Welzijn Bergen. Op vrijdag 9 juni ontvangen de deelnemers na 
inlevering van de volle stempelkaart een fraaie herinneringsmedaille. Kom alvast in beweging 
en zet deze datum in je agenda!! Meer informatie volgt in de komende maanden. Volg ons op 
facebook of voor meer informatie: Nathalie Eijlander 06- 21112283 / e-mailadres: 
egmondsea4d@hotmail.com. 
 

 
 
Sportgroep Jeugd 
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