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______ LET OP: 5 OKTOBER ACTIEDAG ONDERWIJS______

Op 5 oktober as worden er door de onderwijsvakbonden
stakingsacties georganiseerd in het primair onderwijs.
Daarover heeft u in de media de afgelopen periode het
een en ander kunnen vernemen. Op dit moment
overweegt het bestuur van de KMS samen met de MR en
de teamleden op welke wijze op de KMS met deze dag zal
worden omgegaan. Zodra hierover een besluit is genomen
ontvangt u een brief waarin wij de gevolgen voor het
onderwijs op 5 oktober toelichten.
______ Gegevens Up-to-date?______

De administratie verzoekt u vriendelijk
wijzigingen in 06-nummer, adresgegevens, emailadres, gezinssituatie etc. tijdig door te
geven.

_________ Wisseling bestuursvoorzitter_________

Barbara Hermans draagt het stokje over aan Thijs Flokstra.

“Never a dull moment”
De afgelopen drie en half jaar waren vaak intensief, steeds
interessant en had ik niet willen missen. Toch is het nu mooi
geweest en tijd om het stokje over te dragen.
Ik ben dan ook blij te kunnen aankondigen dat Thijs Flokstra
mijn rol als voorzitter van het bestuur gaat overnemen. Ik
wens hem veel wijsheid en vooral plezier. Hij zal zichzelf
introduceren in deze nieuwsbrief.
Mijn dank gaat uit naar mijn medebestuurders en het
volledige team van de KMS voor de goede samenwerking en
de pittige discussies zo nu en dan. Altijd met als doel te
bouwen aan een goede en vooral prettige school voor onze
kinderen.
Barbara Hermans
_________ Van MR naar Bestuur _________

Beste ouders, team en andere betrokkenen bij de KMS,
In de laatste nieuwsbrief die voor de zomervakantie
verscheen, heb ik mijn afscheid als lid van de MR
oudergeleding aangekondigd. Zoals ik toen aangaf, heeft
Joost Lanshage mijn rol als voorzitter van de MR
overgenomen. Joost zal zich in deze nieuwsbrief nader
voorstellen aan jullie.

Maar voordat ik dat zal doen, wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om hier afscheid te nemen van Barbara
Hermans en Maurits van Boetzelaer die beiden zeer actief
zijn geweest binnen het bestuur van de KMS. Met tomeloze
energie, tezamen met hun mede bestuurders, hebben zij
hard gewerkt om de KMS weer een stukje verder te brengen
in haar bestaansgeschiedenis. In de periode dat zij in het
bestuur zaten, zijn er veel veranderingen op de KMS
geweest; veranderingen die niet allemaal even gemakkelijk
het hoofd waren te bieden en veel tijd en energie gekost
hebben om alles in goede banen te laten verlopen. Graag
dank ik hierbij Barbara en Maurits voor al hetgeen ze de
laatste jaren voor de KMS hebben betekend! Binnen het
bestuur zullen wij binnenkort nog passend afscheid van hen
als bestuurders nemen.
Terug naar waarom ik heb besloten Barbara als voorzitter op
te volgen toen het bestuur mij eind vorig schooljaar
benaderde. In het stukje dat ik schreef voor het einde van
het afgelopen schooljaar, gaf ik aan dat gedurende de laatste
drie jaren er op de KMS veel veranderingen zijn geweest.
Positieve veranderingen, maar ook veranderingen van
negatievere aard die hebben geleid tot onrust bij de
verschillende betrokkenen bij de KMS en de aandacht hebben
afgeleid van hetgeen dat belangrijk is voor elke school en
zeker ook voor de KMS: kwalitatief goed onderwijs.
Tijdens mijn tijd in de MR heb ik van dichtbij kunnen
meemaken – en waar mogelijk, input kunnen geven op –hoe
het bestuur en Roland als directeur – tezamen met de
teamgeleding - aan het werk zijn gegaan met het opstellen
en het invoeren van een nieuw beleid. Een beleid dat de KMS
klaar moet maken voor de toekomst. Wijzigingen van beleid
doorvoeren in het onderwijs in een tijd waarin alles snel
verandert door het immer veranderende politieke klimaat,
impact van IT, artificial intelligence, social media en het nooit
genoeg gelden hebben om alles perfect te kunnen
doorvoeren zoals wellicht in het bedrijfsleven wel mogelijk is,
is echter enorm ingewikkeld.
Toch zullen we het voor elkaar moeten krijgen. Een van
elementen om een succes te maken van de wijzigingen die
nu en in de toekomst moeten worden doorgevoerd op de
KMS is: goede communicatie met elkaar. In mijn ogen
kunnen wij binnen de KMS beter met elkaar communiceren.
Immers, de KMS wordt pas echt een succes wanneer alle
betrokkenen – ouders, directie, teamgeleding, MR etc – van
elkaar weten wat er gebeurt en wat ze van elkaar mogen
verwachten. Heldere communicatie is in mijn ogen de
(ondersteunende) sleutel tot succes voor verandering.
Gedurende de komende periode wanneer ik voorzitter van
het bestuur mag zijn, hoop ik het element van duidelijke
communicatie met elkaar meer op de voorgrond te kunnen
brengen. Indien dat lukt, dan geloof ik dat op termijn het
thans gekozen beleid zal leiden tot meer rust op de KMS en
dat de school een plaats is en blijft waar ouders hun kinderen
met veel vertrouwen en plezier naar toe kunnen brengen om
goed Montessori onderwijs te krijgen. In mijn hoedanigheid
als voorzitter van het bestuur, hoop ik daar mijn steentje aan
te kunnen bijdragen.

Nu mag ik mij introduceren als kersverse voorzitter van het
bestuur van de KMS. Een hele eer! Hieronder zal ik kort
uitleggen waarom ik heb besloten deze uitdaging aan te
gaan.
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______ WELKOM NIEUWE LEERKRACHTEN ______

Tot slot. Ik besef me dat ik niet met regelmaat op het
schoolplein sta tussen de andere ouders om snel even een
woordje te wisselen over wat er speelt, maar jullie kunnen
altijd met mij – of ieder van ons in het bestuur –
communiceren via bestuur@kmsbussum.nl danwel
telefonisch voor opmerkingen, meedenken en andere
suggesties. Maak daar gebruik van!
Ik hoop jullie snel een keer te ontmoeten op een van de
ouderavonden of andere events op de KMS.
Met vriendelijke groet,

Ik ben Lotje Rijnaarts. Sinds een jaar woon ik heerlijk in
Almere aan het water met mijn man en twee dochters van 6
en 3.
Voor onze verhuizing woonden we in Amsterdam. Ook
fantastisch, maar het huis werd wat te klein met z'n vieren.
In Amsterdam heb ik 10 jaar lesgegeven op de '14e
montessorischool, de Jordaan'.
Op de KMS doe ik samen met Ellie groep 3/4, op woensdag,
donderdag en vrijdag ben ik in de klas. Ik heb heel veel zin
om de school, kinderen, ouders en nieuwe collega's beter te
leren kennen en er met elkaar een fijne en leuke tijd van te
maken!
________________________________________________

Thijs P. Floksta

______ MR ______

Vacatures MR Oudergeleding
In verband met het (regulier) aftreden binnen de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (“MR”) zoekt de
MR enthousiaste ouders die zich betrokken voelen of
betrokken willen raken bij onze school en die zin en tijd hebben
om zich in te zetten voor de KMS via MR.
De MR bestaat uit vier teamleden en vier ouders. Als lid van
de oudergeleding van de MR vertegenwoordig je de ouders en
ben je nauw betrokken bij de besluitvoering op de KMS. De MR
geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te denken,
mee te praten en, waar vereist, mee te beslissen over
schoolzaken. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht met
betrekking tot zaken als schooltijden, de visie van de KMS en
bepaalde financiële aangelegenheden. Kortom, een relevant
medezeggenschapsorgaan van de KMS waarin je als MR lid en
als ouder je je stem kunt laten horen over zaken die spelen
voor de KMS en alle betrokken partijen.
De leden van de MR, zowel leerkrachten als ouders, worden
gekozen op basis van het MR reglement. Dat betekent dat
indien er meer dan een geschikte kandidaat is, er
verkiezingen worden gehouden. Indien dat het geval is, dan
zal de MR dit bekend maken via de website van de KMS en
de KMS Nieuwsbrief.
Ouders die interesse hebben of vragen hebben over de rol of
vragen hebben over het verkiezingsproces kunnen dit mailen
naar mr@kmsbussum.nl of contact opnemen met de
voorzitter, Joost Lanshage.
______ AFSCHEID ______

De KMS heeft afscheid genomen van een aantal collega’s.
Tjarda Rodenhuis en Marina Wijerman namen afscheid om
hun loopbaan elders te vervolgen. Elly Conradi ging met
pensioen en ook Mirjam Kooijman aanvaarde een aanstelling
elders en ook Pepijn Schipper verliet onze KMS. Ons team is
dit schooljaar derhalve begonnen met een aantal nieuwe
teamleden. Zij stellen zichzelf hieronder voor.

Ik vindt het geweldig om op de KMS te beginnen!
Graag stel ik mij voor: mijn naam is Marjolein Noordhuis.
Deze week ben ik gestart in bovenbouwgroep 7/8A.
Al meer dan 15 jaar werk ik in de midden- en bovenbouw
van het Montessorionderwijs. Met veel plezier begeleid ik
kinderen bij hun ontwikkeling op cognitief en sociaalemotioneel niveau. Ik heb veel ervaring met het begeleiden
van kinderen die extra zorg goed kunnen gebruiken.
Een goede sfeer in de klas waarin kinderen hun talenten
ontdekken en respect hebben voor elkaar: dat vind ik zeer
belangrijk. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met de
leerlingen, het team en natuurlijk de ouders!
_______________________________________________

Hallo! Ik ben Wieke Schaufelli. Een aantal van jullie kent mij
al omdat ik vorig schooljaar in maart ben begonnen als
invalleerkracht in groep 5/6. Dat beviel goed en daarom ben
ik blij dat ik nu als vaste leerkracht samen met Melissa groep
3/4 mag begeleiden. Voor de mensen die mij nog niet
kennen: Ik ben ruim een jaar geleden met mijn mannen
(man en zoons van 5 en bijna 3) verhuisd van Amsterdam
naar Naarden. Voordat ik de lerarenopleiding heb gevolgd,
heb ik Bedrijfswetenschappen aan de VU gestudeerd en
aansluitend heb ik enige jaren in het bedrijfsleven gewerkt.
Tot ziens op de KMS!
________________________________________________
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______ NIEUWE VOORZITTER MR ______

Nieuwe voorzitter MR stelt zich voor:
Vanaf 1 augustus 2017 ben ik de duo van Daniëlle Giesbers
en zijn wij samen de leerkrachten van groep 1/2.
Mijn naam is Suzanne van Ewijk, ik ben getrouwd en de
trotse moeder van 3 volwassen kinderen. Ik heb niet alleen
ruime ervaring in het basisonderwijs maar ook ervaring in
het werken met kinderen in het speciaal basisonderwijs.
Daarnaast heb ik geruime tijd mogen zorgen voor kinderen
met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking.
Werken op de KMS is voor mij een mooie nieuwe uitdaging
waarin mijn kennis er ervaring vast goed van pas gaan
komen. Ik heb er veel zin in!
________________________________________________

Beste ouders, docenten en betrokkenen,
Allereerst ben ik de trotse vader van twee mooie kinderen:
Jasmijn van 7 (Elise en Ton, groep 5/6) en Max van 5 jaar
(groep 3/4 van Ellie en Lotje). En gelukkig getrouwd met
Marja. Ik hou van hardlopen, koken, zingen… maar ook van
het werk in een betrokken organisatie. Al jaren zet ik mij als
communicatiestrateeg in voor verschillende organisaties
binnen de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Op dit
moment werk ik voor GGZ Nederland.
Binnen mijn vakgebied is het overbodig te stellen dat een
goede communicatie aan de basis ligt van het begrip voor
elkaar. Speerpunt voor mij is dan ook om in verbinding te
zijn en blijven met ouders, leerkrachten, directie en bestuur.
Maar ook om scherp te zijn op de communicatie tussen
school en alle betrokkenen.

Ik ben Elise,
Ik heb een hele mooie kans gekregen om te mogen starten
op de KMS bij de Kwakers.
Vorig jaar heb ik ook op een school in Bussum gewerkt,
gewerkt, naast het afronden van mijn studie.
De KMS is voor mij zeker geen onbekende school. Ik ben
namelijk opgegroeid in Naarden, waar ik nu nog woon.
Ik heb heel veel zin in deze mooie uitdaging. Ik wil er graag
samen met de leerlingen en de ouders een fijne en leuke tijd
van de maken!
_________________________________________________

Ik hoop dat we het komend schooljaar samen verder bouwen
aan een mooie, inspirerende school waar onze kinderen met
veel plezier naartoe gaan en in alle veiligheid kunnen
opgroeien en ontwikkelen. De MR speelt hierbij een
belangrijke rol. De MR is er immers voor leerkrachten en
voor ouders om namens hen hun stem te laten horen. Ik zou
het op prijs stellen als wij daar allemaal gebruik van maken.
Laat je stem horen, zou ik willen zeggen. Tips, feedback,
zorgen? Mail ons: mr@kmsbussum.nl.
Tenslotte wil ik graag voorganger Thijs P. Flokstra danken
voor zijn grote inzet de afgelopen drie jaar in de MR en hem
veel succes en plezier wensen als voorzitter van het bestuur
van onze KMS!
Met vriendelijke groet,
Joost Lanshage
______ JAARPLANNING ______

Hoi, ik ben Ilse. Dit schooljaar begin ik met veel zin in groep
1/2 K, ik ben de duo-collega van juf Sigrid. Vorig jaar
verhuisde ik vanuit Amsterdam naar Bussum alwaar ik mijn
2e dochter Charlie heb gekregen. Inmiddels raak ik al aardig
ingeburgerd in Bussum en daar hoort ook een nieuwe baan
bij. Ik heb al een aantal jaren als kleuterjuf gewerkt in
Amsterdam en heb onder andere ervaring opgedaan met spel
en ontwikkeling. Ik zie uit naar een leuk schooljaar.

Anders dan voorgaande jaren ontvangt u geen aparte
jaarplanning. Het overzicht hieronder geeft een compleet
overzicht van vakanties en studiedagen in het komende
schooljaar. Dit overzicht is eveneens opgenomen in het
jaardeel van de schoolgids en in de jaarkalender op de
website.
Vakanties 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstva kant ie
Voorjaarsvakant ie
Pasen
Meiva kant ie
Hemelvaart
Pin ksteren
Zomerva kant ie

ma 23 okt. t /m vr 27 okt .
ma 25 dec. t /m vr 5 jan.
ma 26 fe b. t /m vr 2 maart
vr 3 0 maart t/m ma 2 a pr il
ma 23 apr il t/m vr 4 mei
do 10 me i
ma 21 mei
vr 20 ju li t /m 31 au g.

Losse stu d iedagen 20 17 -2018
1. donderdag 19 en vrijdag 20 oktober
2. vrijdag 23 februari
3. vrijdag 11 mei
4. dinsdag 22 en woensdag 23 mei
5. donderdag 12 juli
(Op deze dagen is de school gesloten. Wijzigingen in studiedagen
voorbehouden)
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