
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
           
        
 

donderdag 6 december 2018 

Nieuws van Integraal Kindcentrum De Kiem 

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

basisonderwijs en buitenschoolse opvang. Gezamenlijk zijn we namelijk een Integraal 

Kindcentrum!  

 

Welkom! 

Er zijn weer nieuwe kinderen gestart bij ons. Op de peuterspeelzaal verwelkomen we Kawa. Op de 

basisschool is Aimee gestart, ze gaat naar groep 1/2A. 

 

Nieuws van de peuterspeelzaal 

Wat is het allemaal spannend, Sinterklaas is aangekomen en 

bij ons op 5 december op bezoek geweest. We hebben het 

lokaal mooi ingericht met een open haard, Sinterklaas en 

pietjes. Ook hangen er slingers en werkjes. 

Wij hebben allemaal een mooie wortel gemaakt en deze 

vastgemaakt aan een bekertje. De bekers met de wortels 

hebben wij bij de openhaard gezet en jaja…….er zat wat in 

onze “schoen” 

  

 



Nieuws van de basisschool 

Op de basisschool staat het thema communicatie centraal. Omdat we hierover veel ontdekt en 

geleerd hebben, lukte het ons om nieuwe manieren te bedenken om met Sinterklaas te 

communiceren. Hierdoor kwam hij op 5 december goed aan op school. In de bovenbouw hebben we 

van 11.00-12.00 de grote sinterklaasshow gespeeld. Er waren 5 teams: groep 5, 6, 7 en 8 tegen de 

juffen. De juffen wisten met grote moeite te winnen. Zij mochten als eerste een cadeau kiezen. In de 

grote doos die ze kozen zat helemaal niets!!!!! “Ai, ai, de eerste zullen de laatsten zijn, zullen we 

maar zeggen.” Alle anderen groepen hadden gelukkig wel prijs. Iedere groep heeft een superles 

gewonnen: fotografie, een T-shirt bedrukken,  muffins bakken enz. Sint en zijn Pieten kozen het 

meest sportieve team: dit is groep 5 geworden! Het thema communicatie loopt nog door tot de 

kerstvakantie. Wat het nieuwe thema wordt, moeten we daarna maar uitvinden ;-) 

Als basisschool hebben we nog een vraag aan u. Wilt u gezinnen die belangstelling hebben voor onze 

school vragen om rond de derde verjaardag van hun kind onze school te bezoeken? Dat is een goed 

moment om een schoolkeuze te maken. Steeds meer ouders weten onze school te vinden en 

schrijven in. FIJN! We horen vaak dat ze kiezen voor de persoonlijke aandacht die we als kleinere 

school als vanzelfsprekend  geven en ontwikkelingsgericht leren: spelen, onderzoeken, ontwerpen, 

evalueren en presenteren. 

 

Nieuws van buitenschoolse opvang Olympialaan 

 Op korte termijn gaan we starten met het aanleggen van het klimbos. Hieronder zie je hoe het eruit 

gaat zien. Nog in december moet het eerste deel van het klimbos af zijn. Het leuke hierbij is: alle 

kinderen mogen er altijd gebruik van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


