
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

donderdag 12 juli 2018 

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem 

Eens in de maand ontvangt u een nieuwsbrief van De Kiem als geheel: peuterspeelzaal, 

basisonderwijs en kinderopvang.  

Nieuws van basisschool De Kiem 

De MR wees mij erop dat ik de uitkomst van de audit nog niet gedeeld heb met u: bij deze! In 
februari is een intern kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op onze school. Er is in alle groepen gekeken, 
met ouders gesproken, met kinderen, de intern begeleider en met mij. Doel is te onderzoeken of de 
kwaliteit op school voldoet aan de basis zoals de inspectie van het onderwijs deze beschrijft. De 
uitkomst is dat dit zo is! Ook is er een duidelijke stijgende lijn zichtbaar op onze school.  

De rijke leeromgeving is een sterk punt van de school. In de hele school is zichtbaar aan welk thema 
er wordt gewerkt. Tevens zijn hierbij concrete materialen aanwezig. De ontwikkeling van het thema 
is zichtbaar in de groepen.  De rijke leeromgeving is een voorbeeld voor andere scholen. 

Het didactisch handelen was op het moment van de audit voldoende. In de klassen was het directe 
instructie model terug te zien. Tevens waren de bezochte lessen doelgericht. Leerlingen zijn actief 
betrokken aan het werk.  

Ten opzichte van het onderzoek in 2016 is er een zeer grote positieve ontwikkeling zichtbaar wat 
betreft de veiligheid en het pedagogisch klimaat in de school. Een compliment voor het team van de 
school. Er is rust in de gang en in de groepen.  

De school voldoet aan de wettelijke eisen wat betreft de kwaliteitszorg. Tevens zijn de ambities van 
de school heel helder en de actiepunten in het jaarplan helder. De verantwoording en dialoog is een 
sterk punt van de school. De school is duidelijk in het verwoorden van de ambitie en is weer 
zichtbaar in de wijk. Met als resultaat een positieve groei in het aantal leerlingen. 

 

Linda Tukkers, directeur van de basisschool 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nieuws van peuterspeelzaal De Kiem 

Wat hebben we toch een geluk met het mooie 
weer! 
De speelhoeken verplaatsen we dan ook 
gewoon naar buiten: “parapluutje” en 
”parasolletje” ( welk voorwerp hoort in welke 
bak?) De vertelkoffer van “Muis gaat op 
vakantie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BSO De Kiem-Hebbes; nieuws over de verhuizing! 

De zomervakantie staat weer voor de deur. De BSO kijkt terug op een gezellig jaar waarin veel gebeurd 
is. Na de zomervakantie starten wij hoogstwaarschijnlijk in onze nieuwe BSO ruimte op de 
voetbalvelden van de Tubanters. Ze zijn daar druk bezig met de voorbereidingen om onze units te 
plaatsen. 

In deze units zullen straks de 3 BSO lokaties van Hogeland samengevoegd worden. Het grote voordeel 
hiervan is dat er een breder aanbod komt van activiteiten. De kinderen zullen na schooltijd starten in 
hun eigen stamgroep maar daarna kunnen ze kiezen uit verschillende activiteiten in verschillende 
ruimtes om vervolgens de dag weer af te sluiten in hun eigen stamgroep. 

Wij willen heel graag basisschool de Kiem bedanken voor de fijne tijd die wij hier hebben gehad 
alsmede voor het gebruik van de ruimtes en faciliteiten en de samenwerking. Wij hopen deze 
samenwerking in de toekomst voort te zetten. 

Kov-Hebbes bestaat 10 jaar. Om dit te vieren is er zaterdag 14 juli een groot festival voor alle kinderen 
en ouders van Kov-Hebbes. Het thema van het feest is Ibiza. De kinderen zijn al druk geweest met het 
maken van slippers en dromenvangers. Deze kunnen op het festival worden gekocht door ouders. De 
opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. Verder zijn er tal van activiteiten en zal de inwendige mens 
niet vergeten worden. 

BSO de Kiem 

Het team van de BSO, de peuterspeelzaal en de school wenst u een 

 

 

 

 

De peuterspeelzaal 

en school worden 

weer ingericht in de 

week van 27 

augustus. Een week 

later starten we. De 

kinderopvang en BSO 

is ook in de 

zomervakantie actief. 


