
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 37 

9 sept./m 15 sept. 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

 

Studiedagen 

 

Hierbij de data van de studiedagen voor dit schooljaar. 

 

Donderdag     19-09-2019 

Maandag        11-11-2019 

Dinsdag           12-11-2019 

Woensdag      17-06-2020 vanaf 12.00 uur 

Vrijdag             03-07-2020    

 

 

Corsokar 

 

Voor de corsokar van dit jaar zijn we op zoek naar 60 handpoppen van de 

Fabeltjeskrant (Plus actie van vorig jaar)! Heb je ze thuis liggen en wordt er niets 

meer mee gedaan? Dan ontvangen we ze graag. Eventueel kun je ze na de corso 

weer terug krijgen (graag even laten weten via ordekiem@ssba.net). Je kunt de 

handpoppen inleveren bij Sabine/Marjan.  

 

Daarnaast zijn we op zoek naar een aggregaat. Niet een alledaags item, maar niet 

geschoten is altijd mis :).  

 

Groetjes, 

Organisatie corsokar De Kiem  
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Techniekweken 

Maandag starten de techniekweken. In iedere klas zullen wij extra aandacht 

hebben voor techniek. De resultaten zullen te bewonderen zijn tijdens de 

tentoonstelling-avond op 10 oktober. Hierover volgt later meer informatie. 

In de bijlage vinden jullie de techniek uitdaging van dit jaar waar iedereen aan 

mee kan doen, succes!  

Team De Kiem 

 

DE UITDAGING Techniekweken 2019 

KIJKEN OM EEN HOEKJE 

 

De techniekweken starten maandag in alle klassen. Zes weken zullen wij veel 

aandacht voor techniek hebben. Vorig jaar zijn wij gestart met het uitzetten van 

een uitdaging. Zo ook dit jaar. De kinderen kunnen hier thuis mee aan de slag. 

De uitdaging voor dit jaar heet: “kijken om een hoekje”. De kinderen maken zelf 

een periscoop. Gekochte periscopen tellen niet mee, maar je kunt ze natuurlijk wel 

als voorbeeld gebruiken! 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Onderbouw(groep 1, 2, 3, 4, 4/5 en 6): maak een periscoop waarmee je om een 

hoekje kunt kijken. Om het hoekje houd ik een kaartje met een plaatje van een dier 

omhoog, als je herkent wat voor dier er op het plaatje te zien is, werkt jouw 

uitvinding. 

Bovenbouw(groep 7 en 8): maak een periscoop die een lichtstraal op een 

aangegeven plek om een hoekje kan plaatsen. Er staat een cirkel om het hoekje 

getekend, zorg dat de lichtstraal precies in de cirkel schijnt. 

 

Als je de uitdaging aan wil 

gaan, schrijf je naam op de lijst 

bij het lokaal van groep 5 en 

kom op de avond van de 

tentoonstelling 10 oktober naar 

mij toe in de kuil. Als je 

uitvinding werkt ontvang je 

een prijsje! 

 

 

Heel veel succes, en heb je vragen, kom gerust langs.. 

Ellen Klein, leerkracht groep 5 en 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Groepsinformatie 

 

Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

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

Wanneer u het standaard opvangpakket 7.30-18.30 uur afneemt:  

Wilt u er rekening mee houden dat groepen om 7.30 starten en wij voor die tijd nog 

bezig zijn met voorbereidingen, hierdoor kan het zijn dat we u vragen nog even te 

wachten wanneer u eerder bent. Soms treft u al voor half 8 collega’s en kinderen 

aan in een groep, deze kinderen komen naar de 7 uuropvang die wij bieden. 

Uiteraard kunt u navraag doen naar de mogelijkheden voor de opvang vanaf 7 

uur, bij onze collega van de kindplaatsing.  

 

De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op en ook de ‘juffies’ zijn weer 

uitgerust van de partij! Wat is het toch leuk om te zien hoe jullie in zo’n korte tijd 

zulke grote ontwikkelingen doormaken. Van omrollen tot lopen, van tandjes tot 

staartjes!  

Het aller leukste voor ons om te zien is jullie grote glimlach als we weer terug zijn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

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

 

Bijna alle kinderen zijn weer terug van vakantie en wij zijn ook weer met ons thema 

begonnen. We hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad en voor 

degene die nog gaan “veel plezier”. Ons thema is vervoer en we zijn begonnen 

met het vliegtuig.  

In de kring hebben de kinderen mee kunnen praten, omdat ze sommige ook in een 

vliegtuig gezeten hebben. We hebben meerdere keren het boek over Lisa die gaat 

vliegen gelezen en ze hebben een liedje geleerd.  

We gaan het volgende week hebben over de Fiets. Alle kinderen weten wel wat 

een fiets is. Misschien hebben ze zelf een fiets, kunnen ze al fietsen met of zonder 

zijwieltjes of gaan ze bij papa of mama achter- of voorop. We gaan het boek lezen 

over Anna in het verkeer, Anna heeft een helm op, zijn er ook kinderen die een 

helm hebben? Onderweg verliest Anna haar knuffel en gelukkig zijn ze toen 

gestopt, ook komen ze een stoplicht tegen! Wat moet je doen als het stoplicht op 

groen of rood staat? Er gebeurt nog veel meer in het verkeer!  

We maken ook een muts, omdat het bijna kermis is.  

 

 

BSO 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

 
 

BSO groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaardjes en Zeehonden 

 

We hebben een gezellige vakantie gehad met elkaar. Leuk om te horen, hoe 

enthousiast de kinderen aan elkaar en aan ons vertellen over de vakantie. Wij 

hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. De Zeepaardjes, Zeehonden 

en de Zeeleeuwen hebben zin in het nieuwe schooljaar.  

 

Deze week hebben we als activiteit een zeepaard verjaardagsslinger gemaakt met 

de kinderen Ook is juf Lizan is begonnen bij de Zeehonden op dinsdag en 

donderdag en juf Lieke is op woensdag en vrijdag bij de Zeepaardjes.  

 

Deze week hebben wij de kinderen van groep 2/3 en groep 3 opgehaald. Vanaf 

volgende week mogen de kinderen van groep 3 zelf naar beneden nadat ze zich 

bij de klas hebben gemeld bij één van de pedagogisch medewerkers van de bso. 

De kinderen van groep 2 (uit groep 2/3) lopen met ons mee naar beneden. Willen 

jullie dit ook met jullie kinderen bespreken.  Ook weten niet alle kinderen wanneer ze 

naar de BSO moeten. Het is fijn als jullie dit ook thuis bespreken met de kinderen. 

Alvast bedankt.  

 

 BSO groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 

 

 

 

 

 Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Woensdag 11 september gaan we met de kleuters op schoolreisje naar het 

Linnaeushof. Verdere info hierover krijgt u via de mail. 

 

Agenda: 

Maandagmiddag 9 september: startgesprekken. (Zie Parro) 

Donderdagavond 12 september: startgesprekken. (Zie Parro) 

Donderdag 19 september: kinderen vrij (leerkrachten studiedag)  

Vrijdag 20 september: kinderen vrij ivm kermisweek  

Dinsdagavond 24 september: startgesprekken. (zie Parro)  

Woensdag 2 oktober: ‘nieuwjaars’receptie van 14.00 uur tot 15.15 uur. 

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Start van de pijler techniek en het project: de fiets/ fietsenmaker. 

Startgesprekken in de middag. 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Schoolreisje naar het Linnaeushof. 

Donderdag: 

Het is fruitdag vandaag. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Startgesprekken in de avond. 

Vrijdag: 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

Schoolreisje  

Woensdag gaan we op schoolreisje naar Plaswijckpark. We verwachten de 

kinderen gewoon om 8.30 uur op school en zijn rond 15.15 uur weer terug. Alle 

verdere informatie vindt u in de brief die van de week verstuurd is.  

 

Weekoverzicht: 

Maandag: startgesprekken ’s middags (zie Parro) / gym gr 3  

Dinsdag: 

Woensdag: Manoeska in de klas, Arianne in groep 4 / schoolreisje  

Donderdag: fruitdag / startgesprekken in de avond (zie Parro)  

Vrijdag: gym gr 3  

 

Agenda  

Donderdag 19 september: kinderen vrij (leerkrachten studiedag)  

Vrijdag 20 september: kinderen vrij ivm kermisweek  

Dinsdag 24 september: startgesprekken (zie Parro)  

Vrijdag 27 september: startgesprekken (zie Parro)  

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaarsreceptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

 

 

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

We hebben een fijne start gehad deze week. We hebben veel nieuwe dingen 

geleerd deze week. De letter i en de letter k bijvoorbeeld.  

 

Schoolreisje: 

Woensdag gaan wij op schoolreisje. We gaan naar het Plaswijckpark in Rotterdam. 

We starten gewoon om half 9 op school, en zijn rond 15.15 uur weer terug op school. 

Verdere informatie kunt u vinden in de brief die is verstuurd.  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Startgesprekken in de middag(zie Parro). 

We gaan vandaag gymmen 

Dinsdag:  

Woensdag: Schoolreisje! 

Donderdag: fruitdag.  

Startgesprekken in de avond (zie Parro) 

Vrijdag: We gaan vandaag gymmen 

 

Agenda  

Donderdag 19 september: kinderen vrij (leerkrachten studiedag)  

Vrijdag 20 september: kinderen vrij ivm kermisweek  

Dinsdag 24 september: startgesprekken (zie Parro)  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Vrijdag 27 september: startgesprekken (zie Parro)  

Vrijdag 4 oktober: nieuwjaarsreceptie  

Donderdag 10 oktober: afsluiting KinderBoekenWeek (avond)  

 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Dinsdag: Gym. 

Woensdag: We gaan op schoolreisje naar Plaswijckpark. We verwachten de 

kinderen gewoon om 8.30 uur op school en zijn rond 15 uur weer terug. Alle verdere 

informatie vindt u in de brief die van de week verstuurd is. Het zou fijn zijn als alle 

kinderen hun Kiem T-shirt aantrekken. We hopen op een gezellige en zonnige dag! 

Deze dag is juf Arianne aanwezig. 

Donderdag: Bewegen op muzieklessen in “de kuil”. Fruitdag. 

Vrijdag: Gym. Ruben viert vandaag zijn verjaardag. Reza heeft in de vakantie een 

zusje gekregen. Vandaag komt de baby samen met haar moeder op bezoek in 

onze groep. Super gezellig. We kijken er naar uit! 

 

Voor in de agenda 

-   9 september startgesprekken (middag) 

- 12 september startgesprekken (avond) 

- 19 september studiedag. Kinderen vrij. 

- 20 september kermisvrij 

- 24 september startgesprekken (avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 4.  

- 10 oktober afsluiting kinderboeken week. Avond. 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

 

Groep 4-5 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

- Gym  

- Start pijler techniek 

- Startgesprekken (zie Parro) 

Dinsdag: 

- Juf Saskia is aanwezig 

Woensdag: 

-Yeah! We gaan op schoolreisje met groep 4-5 t/m 7 naar Duinrell! Om 8.30 uur 

worden de kinderen in de klas verwacht. Rond 9.30 uur vertrekken we met de bus. 

Neem de volgende dingen in een rugzak mee: 10 uurtje, lunch/drinken, 

regenkleding/zonnebrand. Trek je Kiem T-shirt aan en goede schoenen. In het park 

krijgt iedereen nog een ijsje. Rond 15.15 uur zijn we met de bus weer terug bij school. 

We maken er een leuke dag van! 

Donderdag:  

- Startgesprekken 

Vrijdag:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

- Bewegen op muziek  

- Gym. 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 

Er is een nieuw meisje in onze klas gekomen, zij heet Zina. Welkom! Er zitten nu 29 

kinderen in de klas.  

 

Voor in de agenda 

- 12 september startgesprekken (middag/avond) 

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 6 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: gym van juf Femke. Start pijler techniek. 

Dinsdag: 

 

Woensdag: 

-Yeah! We gaan op schoolreisje met groep 4-5 t/m 7 naar Duinrell! Om 8.30 uur 

worden de kinderen in de klas verwacht. Rond 9.30 uur vertrekken we met de bus. 

Neem de volgende dingen in een rugzak mee: 10 uurtje, lunch/drinken, 

regenkleding/zonnebrand. Trek je Kiem T-shirt aan en goede schoenen. In het park 

krijgt iedereen nog een ijsje. Rond 15.15 uur zijn we met de bus weer terug bij school. 

We maken er een leuke dag van! 

 

Donderdag: 

Vrijdag: gym van Femke. De kinderen zullen op luizen gecontroleerd worden. 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

- 

 

Voor in de agenda 

- 12 september startgesprekken (middag/avond) 

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 6 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

 

Startgesprekken groep 6 

24 september (middag/avond)  

27 september (middag)  

(Op 9 september kunnen géén startgesprekken voor groep 6 ingepland worden.) 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Op maandag staat juf Saskia voor de groep. 

-Deze week hebben Stella en Jaz klassendienst. 

-We starten met de pijler Techniek vandaag. 

Dinsdag:  

-Op dinsdag t/m vrijdag staat juf Dorien voor de groep. 

Woensdag: 

-Yeah! We gaan op schoolreisje met groep 4-5 t/m 7 naar Duinrell! Om 8.30 uur 

worden de kinderen in de klas verwacht. Rond 9.30 uur vertrekken we met de bus. 

Neem de volgende dingen in een rugzak mee: 10 uurtje, lunch/drinken, 

regenkleding/zonnebrand. Trek je Kiem T-shirt aan en goede schoenen. In het park 

krijgt iedereen nog een ijsje. Rond 15.15 uur zijn we met de bus weer terug bij school. 

We maken er een leuke dag van! 

Donderdag: 

-Vandaag mag groep 6 in de pauzes gebruik maken van de voetbalkooi. 

-Vanmiddag en vanavond zijn de eerste startgesprekken.  

Vrijdag: 

-Vandaag gymles van juf Femke, zorg dat je je gymspullen bij je hebt. Deze hang je 

bij je jas aan de kapstok of leg je in de tassenbak. 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda 

- 09 september startgesprekken (middag) 

- 09 september start pijler techniek 

- 11 september schoolreisje 

- 12 september startgesprekken (middag/avond) 

- 16 september eerste keer huiswerk inleveren. De leerlingen krijgen hier in de klas 

uitleg over. 

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 24 september startgesprekken (middag/avond) 

- 02 oktober nieuw schooljaar receptie groep 7 Let op datum is gewijzigd! 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 14 oktober vredesposter inleveren (uitleg volgt) Let op datum is gewijzigd! 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter in het gemeentehuis  

 

Klassendienst 

Sterre en Mees 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vanmiddag zijn de eerste startgesprekken. 

- Vandaag starten we met de pijler techniek. 

Dinsdag:  

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

Woensdag: 

-Yeah! We gaan op schoolreisje met groep 4-5 t/m 7 naar Duinrell! Om 8.30 uur 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

worden de kinderen in de klas verwacht. Rond 9.30 uur vertrekken we met de bus. 

Neem de volgende dingen in een rugzak mee: 10 uurtje, lunch/drinken, 

regenkleding/zonnebrand. Trek je Kiem T-shirt aan en goede schoenen. In het park 

krijgt iedereen nog een ijsje. Rond 15.15 uur zijn we met de bus weer terug bij school. 

We maken er een leuke dag van! 

Donderdag:  

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

- Vandaag zijn er startgesprekken. 

Vrijdag: 

- Juf Birgit staat voor de groep. 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

We hebben deze week de spreekbeurten ingepland om dubbele onderwerpen te 

voorkomen is het fijn als kinderen hun onderwerp op de lijst in de klas schrijven zodra 

zij dit weten.  

In de eerste weken van het schooljaar staat de groepsvorming centraal. Om elkaar 

nog beter te leren kennen moeten alle kinderen iets kleins meenemen wat symbool 

staat voor “een geheim”. Dit geheim is iets wat de andere kinderen nog niet van 

hen weten, maar wat ze wel mogen weten. Als voorbeeld had ik een boemerang 

meegenomen, waarbij ik in het kort over mijn jaar in Australië heb verteld.  

 

Voor in de agenda 

- 09 september startgesprekken (middag) 

- 09 september start pijler techniek 

- 12 september startgesprekken (middag/avond) 

- 16 september eerste keer huiswerk inleveren. De leerlingen krijgen hier in de klas 

uitleg over. 

- 19 september studiedag 

- 20 september kermisvrij 

- 27 september startgesprekken (middag) 

- 04 oktober nieuw schooljaar receptie groep 8 

- 10 oktober afsluiting kinderboekenweek 

- 17 oktober ophalen vredesposter (uitleg volgt) 

- 21 oktober start herfstvakantie. 

- 29 oktober prijsuitreiking vredesposter 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Vergeet je kleinigheid voor de “doos vol geheimen” (zie hierboven) niet. 

-Start pijler techniek. 

-Eerste startgesprekken. 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

-Vergeet je gymspullen niet, we gaan gymmen. 

Woensdag: 

-Vandaag staat juf Ellen voor de groep. 

Donderdag: 

-Vandaag gaan we gymmen, vergeet je gymspullen niet. 

-Er zijn startgesprekken. 

Vrijdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 


