
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 25 

17 jun t/m 23 jun 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Help ook mee geld verdienen voor leuke activiteiten 

 

Voor het nieuwe schooljaar is de ouderraad op 

zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het 

ophalen van het oud papier in de omgeving van 

school. Het gaat zowel om chauffeurs (groot 

rijbewijs), als lopers.  

 

Het oud papier is een belangrijke inkomstenbron 

voor de ouderraad. Per jaar zijn er 14 

ophaalmomenten. Ieder jaar wordt voor ongeveer 

10.000 euro aan oud papier opgehaald. De opbrengsten worden gebruikt voor het 

organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast ondersteunt de 

ouderraad een aantal schoolactiviteiten, zoals busvervoer naar schoolreisjes en het 

eindfeest van groep 8. 

 

Het oud papier wordt op donderdagavond vanaf 18.00 uur opgehaald. Meestal 

duurt het ophalen tot ongeveer 20.30 uur. Chauffeurs halen de wagens in Nieuw-

Vennep op om 17.00 uur en brengen deze daar ook weer terug.  

 

Ben je chauffeur of lijkt het je leuk om mee te helpen het oud papier ophalen? Meld 

je aan via ordekiem@ssba.net of bel John Bakker (06-30041930) voor meer 

informatie. Afgelopen jaar heeft iedere chauffeur/loper drie avonden oud papier 

opgehaald. Hoe meer vrijwilligers, hoe minder vaak je inzet wordt verwacht.  
 
 
Bibliotheek ouder gezocht! 

(Dit is een herhaalde oproep! Er is al één ouder die zich aangemeld heeft.) 

We zoeken voor het nieuwe schooljaar nog één ouder die op vrijdagochtend om de 

week bij de bibliotheek willen staan. Op die manier kunnen de kinderen wel boeken 

lenen. De moeders die er nu staan zijn beiden in verwachting.  

De kinderen mogen boeken ruilen van 8.30 tot 9.15 

Heeft u na de zomervakantie om de week op vrijdagochtend tijd om te helpen? 

Mail naar ellenklein@ssba.net 

Heel erg bedankt! 
 

 

 

mailto:ordekiem@ssba.net
mailto:ellenklein@ssba.net


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
De Kiem fietst voor de mensen in de vluchtelingenkampen in Syrië  

 

Zondag 16 juni organiseert de ouderraad de driejaarlijkse fietstocht. Gezinnen 

kunnen meedoen aan deze fietstocht door inschrijfgeld van 10 euro per gezin te 

betalen. De opbrengst van de dag wordt overgemaakt naar het Rode Kruis, om 

hulp te bieden aan de mensen in de vluchtelingenkampen in Syrië.  

 

De start van de fietstocht is tussen 11.00 en 12.30 uur op het schoolplein. Het 

inschrijfgeld is 10 euro per gezin. Voor twee personen is het inschrijfgeld 5 euro. Op 

eigen gelegenheid wordt de route gefietst. Onderweg komen de fietsers diverse 

activiteiten én vossen tegen. Bij het juist beantwoorden van de vragen is er kans op 

een prijs. Het thema van deze fietstocht is: landen. Dus kom gerust verkleed als 

Mexicaan of Oostenrijker.  

 

Ieder jaar organiseert de ouderraad een activiteit om geld op te halen voor een 

goed doel. Afwisselend zijn dit een fietstocht, een Groenmarkt en een wandeltocht. 

De opbrengst van de activiteiten wordt ingezet voor een gericht doel op school, of 

voor een goed doel naar keuze van de leerlingen. Dit jaar is voor de fietstocht door 

de leerlingenraad gekozen voor het Rode Kruis.  

 

De opbrengst van de dag zal worden gecommuniceerd in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

FACEBOOK 

 

Fiets jij ook mee voor de mensen in de vluchtelingkampen in Syrië? Op zondag 16 

juni organiseren we een fietstocht met onderweg leuke activiteiten en lekkers. De 

start van de fietstocht is tussen 11.00 en 12.30 uur op het schoolplein. Het inschrijfgeld 

is 10 euro per gezin. Voor twee personen is het inschrijfgeld 5 euro. Het thema van 

deze fietstocht is: landen. Dus kom verkleed als bijv. Mexicaan of Oostenrijker.  

 

Ieder jaar organiseert Basisschool De Kiem een activiteit om geld op te halen voor 

een goed doel. De activiteiten zijn afwisselend een fietstocht, een Groenmarkt en 

een wandeltocht. De opbrengst van de activiteiten wordt ingezet voor een gericht 

doel op school, of voor een goed doel naar keuze van de leerlingen. Dit jaar is door 

de leerlingenraad gekozen voor het Rode Kruis als goed doel voor de fietstocht.  

 

De opbrengst van de dag zal worden gecommuniceerd in De Kiem-nieuwsbrief.  
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

0-2 groepen; de Eendjes, Visjes, Schildpadjes, Fuutje,  

 

 Het mooie weer komt eraan, en dat betekend dat 

we meer naar buiten gaan. Een aantal weken 

geleden vertelden wij dat er wordt nagedacht over 

het vernieuwen van het babyplein. Inmiddels wordt 

hier hard aan gewerkt. Er staat al een tipi tent en we 

hebben een nieuw stukje gras. Wij hopen dat het 

plein voor de zomer af is. Zodat we lekker veel naar 

buiten kunnen, om te spelen en te ontdekken 

 

 

Het gebaar van de week is: buiten 
 
 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 
 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Komende week hebben we het bij de peuters over alle babydieren.  

Hoe heten deze dieren eigenlijk allemaal en bij welke mama hoort het dier?  

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

De zeeleeuwen zijn maandagmiddag naar de speeltuin geweest .Er hebben deze 

dag een aantal kinderen meegedaan aan de activiteit ‘schots ballenspel’, uit de 

activiteitenladder.  

We hebben in de kuil gespeeld in de Kuil gespeeld met elkaar.  

Afgelopen week zijn er twee nieuwe kindjes komen wennen bij de Zeehonden,  

van harte welkom! Wij wensen iedereen een fijn weekend.  

 

 

BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Deze week zijn we gezellig naar de Veense Bukker geweest. We hebben daar veel 

gezien: planten, bloemen, boompjes en dieren. We gaan op de gang onze eigen 

Veense Bukker maken. Heeft u nog spullen die we hiervoor kunnen gebruiken, heel 

graag! We zoeken nog plastic planten en bloemen en plastic plantenpotjes. 

 

De letter van de week is de letter j van juni. De kinderen mogen iets meenemen wat 

met de j begint. 

 

 

 

Voor in de agenda: 

 03 juli: schoolfeest 

 05 juli:  studiedag (de kinderen zijn een dag vrij)  

 09 juli: schoonmaakavond 

 12 juli : 2e Portfolio mee naar huis 

 16 juli: wenmoment klas komend schooljaar 

 19 juli: Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Groep 1D: Juf Lydia is vrij vandaag. Juf Gwen voor de groep.  

Dinsdag: 

Groep 1-2B: Juf Brenda is vandaag naar een congres. Er staat een invaller voor de 

groep. 

Woensdag: 

Groep 1-2 A en groep 1-2 B gaan gymmen. 

Donderdag: 

Groep 1-2 C en groep 1 D gaan gymmen 

Fruitdag 

Vrijdag: 

Groep 1-2B: Juf Manoeska staat voor de groep.  

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

Woensdagen 

 19-06:Gwen voor groep 3, Leonie groep 4 

 26-06:Leonie staat voor groep 3 

 03-07:Gwen groep 3, Leonie groep 4 

 10-07:Leonie staat voor groep 3 

 17-07: Stacy staat voor groep 3 ,Leonie 

voor groep 4 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: Denk allemaal aan de gymspullen.  

Woensdag: Vandaag staat er een invaller voor de groep: juf Gwen, 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag: Vandaag staat juf Marjolein voor de groep. Het is fruitdag. 

Vrijdag: We gaan weer gymmen, denk aan de gymspullen. 

 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: we hebben vandaag gym  

Woensdag: 

Donderdag: het is fruitdag en vandaag mogen we weer gymmen  

Vrijdag: 

 

 03 juli: schoolfeest 

 05 juli:  studiedag (de kinderen zijn een dag vrij)  

 12 juli :2e Portfolio mee naar huis 

 16 juli: wenmoment klas komend schooljaar 

 19 juli: Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

Afgelopen week zijn we gestart met het thema Groen. We hebben een bezoek 

gebracht aan de Veense Bukker.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: Gymspullen mee 

Woensdag: Leonie is in de groep 

Donderdag: Gymspullen mee 

Vrijdag: 

 

Agenda 

Woensdagen 

 26-06: Sanne 

 03-07: Sanne 

 10-07: invaller 

 17-07: Leonie 

 

 

 03 juli: schoolfeest 

 05 juli:  studiedag (de kinderen zijn een dag vrij)  

 12 juli :2e Portfolio mee naar huis 

 16 juli: wenmoment klas komend schooljaar 

 19 juli: Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

Klassendienst 

Fabian en Jason 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 5 

 

Algemene informatie: 

 

Vorige week hebben al vier kinderen hun tafeldiploma A gehaald. Hoera!!  

 Mocht je het niet gehaald hebben, je mag het een week later weer proberen. Kom 

op! 

 

Voor in de agenda 

03 jul    Schoolfeest 

05 jul    Studiedag 

12 jul    2e Portfolio mee naar huis 

16 jul    Wenmoment klas komend schooljaar 

19 jul    Start Zomervakantie om 12.00 uur (t/m 30 aug) 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: We maken vandaag een start met Cito rekenen E5 voor het LVS. 

Dinsdag: Gym. En Jaz, Jens en Jaela hebben hun boekbespreking. 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag:We hebben gym van meester Dammes en Mila heeft haar spreekbeurt. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Klassendienst 

Komende week hebben Robbin en Do klassendienst. 

 

Portfolio’s 

We missen nog steeds 3 portfolio’s. Neem hem zo snel mogelijk mee naar school als 

je hem nog thuis hebt! 

 

Hulpouders natuurpad 1e stuk 

We hebben genoeg hulpouders. Er gaan 3 moeders mee, heel fijn! 

 

Voor in de agenda 

02 jul    Wandeling natuurpad het Eerste stuk (gr6) 

03 jul    Schoolfeest 

05 jul    Studiedag 

12 jul    2e Portfolio mee naar huis 

16 jul    Wenmoment klas komend schooljaar 

19 jul    Start Zomervakantie om 12.00 uur (t/m 30 aug) 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

-Vandaag gaan we weer tutorlezen met groep 3. 

Dinsdag: 

-De komende weken maken we verschillende LVS-toetsen. Deze week maken we 

de toetsen van Rekenen. 

Woensdag: 

-Vandaag gaan we weer tutorlezen met groep 3. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Tara en Tjibbe zijn aan de beurt voor hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Gym van juf Femke. 

-Emma en Kai zijn aan de beurt voor hun spreekbeurt. 

Vrijdag:  

-Gym van meester Dammes. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda 

- 17 juni huiswerk 26 

- 20 juni toets Brandaan thema 5  

- 24 juni Polderwandeling groep 7 

- 24 juni Toets taal blok geluk 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 08 juli toets Meander thema 5 (leerstof volgt) 

- 12 juli 2e Portfolio mee naar huis 

- 16 juli wenmoment klas komend schooljaar 

- 19 juli Start zomervakantie vanaf 12.00 uur. 

 

Klassendienst 

Marieke en Britt 

 

Polderwandeling (herhaalde oproep!) 

I.v.m. de pijler groen hebben we maandag 24 juni een polderwandeling in Oud 

Ade. We gaan daar op de fiets naar toe.  Ik heb inmiddels al 1 ouder die mee kan, 

maar het zou fijn als er 2 ouders zijn die met ons mee kunnen fietsen. We vertrekken 

rond 12.00 en zullen daar rond 14.00 klaar zijn. Kinderen die dat mogen kunnen 

vanaf daar direct naar huis, de rest fiets met de leerkracht terug naar school. Als u 

mee wilt hoor ik dat graag via Parro of de mail paulineveltman@ssba.net.  

Alvast bedankt. 

De fietstocht die op 26 juni gepland stond vervalt hierdoor. 

 

Cito toetsen 

De afgelopen twee weken hebben we hard gewerkt aan de eind  Cito toetsen van 

dit jaar. Nog niet iedereen heeft alle toetsen af. 

Deze week zullen de toetsen worden afgemaakt en geanalyseerd.  

Mochten er bijzonderheden zijn zal ik u uitnodigen voor een gesprek. Natuurlijk kunt 

u zelf ook een gesprek aanvragen als daar behoefte aan is. 

De resultaten van de Cito toetsen zullen in het ouderportaal zichtbaar zijn en de 

grafieken worden samen het portfolio meegegeven op 12 juli. 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Huiswerk nummer 26 inleveren. 

- Vandaag werken we aan de pijler groen. 

Dinsdag:  

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

Woensdag: 

Donderdag:  

mailto:paulineveltman@ssba.net


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Vandaag hebben we gymles van juf Femke, vergeet je gymspullen niet. 

- Vandaag hebben we een toets Brandaan over thema 5. 

Vrijdag:  

- Vandaag staat juf Jenneke voor de groep.  

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Musical 

Er worden op school al dozen gebracht die we nodig hebben voor de musical. Heel 

erg fijn. Via de e-mail heb ik al een aantal ouders gehad die hebben aangegeven 

dat zij graag willen helpen. Mocht u denken dat u nog een keer kan bijspringen dan 

hoor ik het graag. Stuur even een e-mail naar frankvanvelzen@ssba.net  

De kinderen zijn ook al druk bezig met het zoeken naar de juiste kleding voor de 

musical. Hierover wordt goed meegedacht met elkaar en door ouders.   

 

EHBO 

Op 4 juli zullen de kinderen hun EHBO-examen afnemen. Dit examen bestaat uit een 

gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Het is belangrijk dat de kinderen thuis 

ook oefenen met het EHBO-boek. Deze zullen ze de komende weken ook mee naar 

huis mogen nemen.  

 

Voor in de agenda 

- 21 juni Engels toets 

- 03 juli schoolfeest 

- 05 juli studiedag 

- 11 juli optreden van de musical voor familie 15:00.  

- 12 juli optreden van de musical voor ouders.  

- 17 juli De kinderen van groep 8 worden om 12:00 uitgezwaaid door de school. 

Hierna start de zomervakantie.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Gym, denk aan je gymspullen! 

Woensdag: 

Spreekbeurt Tim 

Donderdag: 

EHBO 

Gym, denk aan je gymspullen! 

Oud papier 

Vrijdag: 

Engels toets 

De kinderen oefenen vandaag de musical van begin tot het einde.  

We gaan vandaag op de foto voor het afscheidsboekje. De kinderen moeten iets 

meenemen wat bij hun past of iets wat hoort bij wat zij later willen worden.  

 

 

mailto:frankvanvelzen@ssba.net

