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_________ Wisseling MR _________

Hélène Cornelisse geeft het stokje over aan Melinka Binnerts.
De medezeggenschapsraad van de KMS bestaat uit twee
geledingen; de teamgeleding en de oudergeleding. In de
teamgeleding is Helene Cornelisse afgelost door Melinka
Binnerts. Helene heeft zich de afgelopen jaren bewezen als
de zeer betrokken, uiterst correcte en altijd zeer goed
geïnformeerde behartiger van de belangen van de
medewerkers. Helene heeft zich onderscheiden door altijd
het schoolbelang boven alles te stellen. Melinka is door de
teamleden verkozen als vertegenwoordiger de plaats van
Helene in te nemen. Hieronder stelt zij zich
voor:
Hoi allemaal, Mijn naam is Melinka Binnerts
en ik woon in een leuk huisje in Naarden,
samen met mijn 2 dochters, Willemijn en
Sophie, die allebei op het Goois Lyceum
zitten.
Ik werk sinds dit schooljaar samen met Ton met veel plezier
in groep 5/6 H, een superleuke groep!
Vorig jaar begon ik in groep 3 / 4 en ook daar heb ik het erg
naar mijn zin gehad. Voorheen ben ik 18 jaar in Almere
werkzaam geweest.
Door het vertrek van Hélene kreeg ik de kans om in de MR te
komen. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld, omdat ik het leuk
vind om mee te denken en te praten over allerlei
onderwijszaken die de KMS tot een nog betere school maken.
Ik denk dat een goede samenwerking tussen ouders, directie
en team bijdraagt aan goed onderwijs voor onze kinderen.
Samen zijn we er verantwoordelijk voor, dat kinderen met
plezier naar de KMS komen.
Ik ben positief ingesteld, oplossingsgericht en ik vind
communicatie tussen ouder, leerkracht en kind een vereiste.
Ook vind ik het belangrijk dat het onderwijs in beweging blijft
en dat we met elkaar op de hoogte zijn en praten over
vernieuwingen binnen het onderwijs.
Ik kijk uit maar een prettige samenwerking en mooie ideeën
voor de KMS.
Groetjes, Melinka

Beste allemaal,
Toen ik in september j.l. in de nieuwsbrief las dat er een
vacature in MR oudergeleding beschikbaar was, sprak mij dit
aan en wel vanwege het volgende.
Vanuit mijn werk als kinder- en jeugdpsycholoog ben ik
gewend om het kind centraal te zetten en de verbinding te
zoeken tussen de verschillende betrokkenen. In dit proces
ben ik voorstander van transparantie, openheid en werkelijk
contact. Daarnaast mag er ook ruimte zijn voor kritiek en
zelfreflectie wanneer je hierdoor de ander en jezelf scherp
houdt. Volgens mij is dat op dit moment nodig op school.
De nieuwe bestuursvoorzitter schreef in de laatste
nieuwsbrief over “goede communicatie met elkaar”. Daar heb
ik zeker ideeën over, denk graag na over een hierbij
passende strategie en invulling. Wanneer je wilt dat er iets
verandert, heb je daar zelf ook een taak in. Vandaar dat ik
deze rol in de MR graag aanpak!
Sommigen van jullie zullen mijn gezicht herkennen, doordat
ik regelmatig op het schoolplein sta om onze prachtige
kinderen Mees (grp 5/6), Mijntje (grp 3/4) en Mats (grp 1/2)
op te halen. Inmiddels wonen mijn man Marc en ik 11 jaar in
Bussum en samen met onze kinderen vinden we dit een fijne
plek. Dat het op school ook een fijne plek is om tot
ontwikkeling en groei te komen, vind ik een mooi streven om
mij hard voor te maken. Weet mij te vinden wanneer je
ideeën, tips e.d. hebt om dit te realiseren.
Met vriendelijke groet,
Hannieke Flamman
________________________________________________
_________ Vergadering MR _________

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als u een
vergadering van de MR wilt bijwonen, dan kunt u zich
aanmelden via mr@kmsbussum.nl .
Op de volgende data zijn MR vergaderingen:
22/01, 12/03, 16/04, 04/06, 09/07.
________________________________________________
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_________ Voorstellen nieuwe leerkracht 1/2 _________

Mijn naam is Arife Uysal- Holstein. Vanaf december werk
ik met veel plezier in de klas 1/2 K. Mijn duo collega is Sigrid
van Stralen, mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag. Ik werk al ongeveer 15 jaar in het
Montessorionderwijs en ben op verschillende
Montessorischolen werkzaam geweest, voornamelijk in de
onderbouw. Ik woon in Amsterdam en ben 46 jaar oud. Zelf
heb ik twee kinderen, twee meisjes van 6 en 9 jaar oud. Ik
vind het fijn om in het Montessorionderwijs werkzaam te zijn.
Vrijheid in gebondenheid is een krachtige basis om het leren
vlot te laten verlopen. "Help mij het zelf te doen" is de meest
mooie manier van werken met kinderen.

_________ Parkeeroverlast _________

Helaas moet ik weer aandacht besteden aan het
parkeergedrag van sommigen van ons. Tot grote irritatie van
andere ouders en omwonenden blijken enkelen niet in staat
de normale gedragsregels in acht te nemen bij het parkeren
van de auto bij het halen of wegbrengen van leerlingen. Ik
vraag u allen nogmaals rekening te houden met de buurt en
de overige ouders en situaties zoals op onderstaande foto’s
in het vervolg te voorkomen. In dat kader wil ik u ook het
volgende citaat van een vader van school niet onthouden:
“Het parkeren op de Jacob Obrechtlaan en hoek JJH
Verhulstlaan loopt weer uit de hand. Er wordt weer voor
opritten geparkeerd en op de hoeken.... zie foto’s. Graag
weer aandacht, want dit is niet wenselijk voor de bewoners.
Het is de laatste weken weer een oprecht zooitje....”

________________________________________________
_________ Voorstellen nieuwe vakleerkracht Gym _________

Mijn naam is Cellina van der Knoop. Ik ben 29 jaar en woon
in Almere. Ik ben 2,5 jaar geleden afgestudeerd aan de
opleiding Academie Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam.
Naast de Katholieke Montessorischool geef ik nog op drie
andere basisscholen gymles.

________________________________________________
_________ Inschrijven KMS schoolskieen, nog 1 week! _________

Buiten werktijd ben ik vaak te vinden in de sportschool. Ik
ben gek op fitness en ben zelfs afgestudeerd als personal
trainster. Daarnaast vind ik het leuk om uitdagende dingen te
doen. Zo ben ik o.a. gaan abseilen van de Euromast en heb
diverse keren meegedaan aan een obstakel run.
In mijn lessen wil ik graag alle sporten aan bod laten komen,
de motoriek verbeteren, werken aan de sociale vaardigheden
(denk aan samenwerken, omgaan met winst en verlies,
grenzen verleggen en stellen) en vooral kinderen
voorbereiden op een leven lang bewegen. Dit wil ik bereiken
door lessen aan te bieden waarin ieder op zijn of haar eigen
niveau kan deelnemen, veel variatie en vooral voor iedereen
plezier zodat kinderen ervaren en leren dat bewegen leuk
is.
Mocht u als ouder iets willen weten over de gymles van uw
kind schroom niet, maar kom gerust langs! Ik heb er in
iedere geval super veel zin in om op de KMS te werken!

Welke kinderen kunnen meedoen: minimaal 3 jaar ski
ervaring & ervaring op de borstelbaan of minimaal 5 jaar ski
ervaring in de sneeuw. We zullen in ieder geval 2 x
voorafgaand aan de wedstrijd kunnen trainen in de slalom.
U kunt uw kind nog inschrijven tot 26 januari, zie
hiervoor uw mail van 15 januari.
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_______ Nieuwe MADSCIENCE lessen vanaf april ________

Mad Science komt weer op Katholieke Montessorischool
Bussum met te gekke nieuwe lessen!
Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe
science show (voor alle leerlingen) op 14-3-2018, kunnen
leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.
De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder in 2017
hebben meegedaan. De cursus is op dinsdag om 15:15,
vanaf 17-4-2018. De lessen duren een uur.
De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als
een echte wetenschapper!
Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de
kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 kinderen
per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de cursus
niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er een
tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 2-42018. Schrijf alvast in op nederland.madscience.org
________________________________________________
_________ Uitreiken Lustrumboek _________

Het is misschien al wel even geleden, maar het lustrum zit
toch nog zeer vers in het geheugen. Een geweldig feest, vol
met bijzondere activiteiten die volop verwondering brachten.
Van die bijzonder verwonderende viering is een boek
gemaakt. De lustrumcommissie heeft met veel hard werk een
uniek boek gemaakt. Dat boek is uitgereikt aan alle
leerlingen die tijdens de jubileumweek op school zaten. Het
jubileumboek is daarmee een gelimiteerde uitgave;
nabestellen is helaas niet mogelijk.

________________________________________________
_________ Schaatsuitje groep 7/8 _________

Groep 7/8 beleefde vandaag op de coolste baan van
Nederland een fijne vrijdagochtend. Ook zonder échte
winterkou en natuurijs konden de gladde ijzers
ondergebonden worden.
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