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______ Gegevens Up-to-date?______

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

om draagvlak te creëren? Maar bovenal: heb je zin én kun je
tijd vrijmaken om deel uit te maken van het KMS bestuur
(deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en
(mede-)besturen van de KMS) en heb je ideeën hoe je onze
communicatie naar een hoger plan kunt tillen?
Wij nodigen je van harte uit om met een van ons in gesprek
te gaan.
Thijs Flokstra, voorzitter bestuur@kmsbussum.nl of
0356911011
___________________ Schaken _________________

KMS behoudt titel Schoolschaakkampioen Gooise
Meren in zinderende finale
“Het lastig één te worden, nog lastiger om nummer één te
blijven”

________________ Schoolvakanties 2018-2019 ______________

Herfstvakantie 22-10 t/m 26-10
Kerstvakantie 24-12 t/m 04-01
Voorjaarsvakantie 18-02 t/m 22-02
Goede vrijdag 19-04
Pasen 21-04 t/m 22-04
Meivakantie 23-04 t/m 03-05
Hemelvaart 30-05 t/m 31-05
Pinksteren 09-06 t/m 10-06
Zomervakantie 15-07 t/m 23-08
Studiedagen worden later dit schooljaar in het programma
voor 2018-2019 opgenomen. Uitsluitsel over deze
studiedagen volgt pas na het vaststellen van dat programma.
Nb. Bovenstaande vakantiedata zijn onder voorbehoud.

________________ Vacature Bestuur _______________

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid voor de
portefeuille Communicatie
Het bestuur van de KMS heeft de ambitie om de interne en
externe communicatie voor de KMS te optimaliseren door een
duidelijke visie en strategie op communicatie verder te
ontwikkelen (onder andere de inzet van de diverse
communicatiemiddelen) om met name onze ouderpopulatie
optimaal en tijdig van informatie te kunnen voorzien. Om
deze ambitie ruimte te geven, hebben wij de portefeuille van
de bestuursfunctie die Maurits van Boetzelaer de laatste
jaren heeft ingevuld (gebouwen & ICT) anders verdeeld
(verantwoordelijkheid gebouwen overgedragen aan Roland
en ICT toegevoegd aan de portefeuille onderwijszaken).
Heb je zelf (professionele) ervaring op het gebied van
communicatie en een heldere manier van communiceren?
Bezit je over goede adviesvaardigheden en ben je in staat

De KMS heeft een volle schaakgroep: Maar liefst 20 schakers
verdiepen zich onder leiding van ‘schaakmeester’ Tom in dit
mooie spel.
Het Gooise Meren Schoolschaaktoernooi vond op zondag 11
februari plaats. Vorig jaar stootte de KMS de gedoodverfde
winnaar, de Emmaschool, van de troon. En ook dit jaar
waren de KMS schakers bijzonder succesvol. Een eerste, een
tweede en een zevende plaats waren het schitterende
resultaat na een mooie wedstijddag. Tom bedankt!
Zondagmiddag 11 februari bleef het spannend tot de laatste
ronde. Het eerste team van de Katholieke Montessori School
Bussum heeft als titelverdediger het
schoolschaakkampioenschap Gooise Meren gewonnen.
Het Bussums Schaak Genootschap (BSG) leidde de wedstrijd
als gastheer. Er deden 13 teams uit een recordaantal scholen
mee: Calsschool, Comeniusschool, Emmaschool,
Gooilandschool, KMS, Oranje Nassauschool en de Rehoboth.
De bovenzaal van het Denksportcentrum aan de Nieuwe
Englaan in Bussum was stampvol. Het toernooi beleefde een
spannende finale. Met ieder 9 matchpunten gingen 4 teams
de zevende en laatste ronde in: De KMS 1, KMS 2,
Gooilandschool en de Comeniusschool. KMS 1, het team dat
vorig jaar won nadat de Emmasschool jarenlang die eerste
plek bezette, pakte de titel. Tom Fikkert, schaakleraar op de
KMS en de Comeniusschool, is dit jaar extra trots op de
winnaars: “Het lastig één te worden, maar nog lastiger om
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nummer één te blijven.” Pieter, Pieter, Egon, Wouter en Wick
worden namens Gooise Meren afgevaardigd naar de
regionale ronde.
Dat schaken steeds meer leeft op de basisscholen in Gooise
Meren is duidelijk, een tendens die ook blijkt uit de toeloop
op de jeugdschaakavond van BSG.

________________ Evaluatie Madscience _______________

Met veel plezier hebben we eind schooljaar 2016-2017 een
science show en naschoolse cursus verzorgd op de Katholieke
Montessorischool Bussum. De evaluatie met de deelnemers is
afgerond en wij van het Madscience team delen de resultaten
graag met u. De betreffende cursusronde werd gemiddeld als
volgt beoordeeld:








Wat vond uw kind van de Mad Science show op
school? > 8,6
Wat vond uw kind van de naschoolse cursus? > 8,2
Voldeed de naschoolse cursus aan de verwachtingen
van uw kind? > 7,8
Hoe ging het inschrijven voor de naschoolse cursus?
> 8,9
Vond u de communicatie over de naschoolse cursus
vanuit Mad Science duidelijk? > 8,5
Zou u het leuk vinden als Mad Science volgend
schooljaar weer terugkomt op de school van uw
kind? > 8,6

Namens alle deelnemers bedankt voor uw bijdrage aan het
enthousiasmeren van kinderen voor wetenschap en
techniek!
N.B. Ook dit jaar komt er weer een madscience show op 14
maart 2018 voor de hele school, waarbij het mogelijk is om
uw kind daarna in te schrijven voor de naschoolse
Madscience lessen. U kunt nu al een kijkje nemen op de site
voor het programma en de kosten, of zelfs vooraf
inschrijven. 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. Inschrijven kan t/m 2-4-2018. Schrijf alvast in
op nederland.madscience.org
________________ Nieuwe leerkracht _______________

_______KMS ski team 3e! _________

Het lijken wel de Olympische Winterspelen, want we hebben
nog meer medailles!! Het skiteam 1 van de KMS heeft brons
gehaald afgelopen zaterdag. Deze toppers gaan door naar de
landelijke wedstrijd school-skiën over enkele weken.

Mila Toes is deze week op de KMS begonnen als nieuwe
leerkracht in groep 1/2. Mila is een ervaren leerkracht met
een brede achtergrond. Zo heeft zij haar eigen kookwinkel
gehad en heeft zij zich als zelfstandig ondernemer bezig
gehouden met coaching. Mila heeft ruime ervaring in de
onderbouw. Mila werkte eerder op scholen in Huizen, Utrecht
en Baarn en heeft er in verband met haar aanstaande
verhuizing voor gekozen dichter bij haar nieuwe thuis te gaan
werken. Wij heten Mila hartelijk welkom in ons team.
______________ NIEUWE KMS ? ______________

Onlangs is er in de gemeenteraad gesproken over de
onderwijshuisvesting. Onderdeel van die gesprekken vormde
het IHP, het integraal huisvestingsplan. In dat plan wordt
voor de KMS beschreven dat onze school een nieuw gebouw
zal moeten krijgen. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Hoe de
huisvesting van de KMS de komende jaren precies zal
veranderen is nu natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. In
het IHP staat als planjaar 2022 genoemd, nu nog redelijk ver
in de toekomst. Toch zijn wij natuurlijk nu al in gesprek met
de gemeente om te kijken hoe we van onze KMS een nog
mooiere en betere KMS kunnen maken. Natuurlijk houden wij
u op de hoogte als er meer duidelijk is.
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_________Krijgt mijn kind voldoende rust? _________

_________schoolmelk__________
Schoolmelk

‘Krijgt mijn kind voldoende rust?’
Heeft jouw kind het ook zo druk? Maandag voetballen,
dinsdag en woensdag naar de naschoolse opvang, donderdag
naar muziekles en vrijdag naar de vaste speelafspraak.
Veel kinderen hebben een volle agenda en weinig vrije tijd
om even te niksen. Daarnaast zijn er zoveel leuke activiteiten
waar ze het liefst allemaal aan mee willen doen.
Natuurlijk zijn er veel kinderen die dit aankunnen en die
duidelijk hun grens kunnen aangeven.
Maar er zijn ook kinderen die het liefst de hele dag in de
weer zijn en zelf geen innerlijke rem hebben.
Deze kinderen hebben hun ouders nodig om rustmomenten
in het dagelijks leven in te passen.

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten
en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom
hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk
aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke
dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje
verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar
www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie
weken na afsluiten van het abonnement start de levering
van de melk.
Voor meer informatie vind u een informatiefolder op onze
website link
_________Flora en Fauna_________
Flora en Fauna thema leskracht…….
De hal van de KMS is voor eventjes een JUNGLE:

Kinderen hebben de tijd nodig om hun dagelijkse indrukken
te verwerken. Alleen al op een schooldag doet een kind
ontzettend veel ervaringen en indrukken op. Als het te druk
is kunnen kinderen moe, prikkelbaar, huilerig en/of druk zijn.
Hoe is dat bij jouw kind?
Maakt je kind een vermoeide indruk of zie je bozer gedrag
dan dat je gewend bent, dan is rust in bouwen misschien een
goede actie.
Dat kun je doen door:
regelmaat en voorspelbaarheid in jullie dagritme te
brengen. Dat maakt het voor je kind overzichtelijk
en duidelijk. Houd daar momenten open om even
niets te doen bijvoorbeeld op zondagochtend een
paar uur lekker in pyjama lopen.
grenzen te stellen: vooral voor jonge kinderen is het
vermoeiend om de hele dag zelf te beslissen over
wat er gaat gebeuren. Een vastgestelde planning en
regels kunnen voor sommige kinderen rustgevend
werken.
te bekijken of je kind voldoende slaapt. Veel
kinderen slapen korter dan ze nodig hebben.
Volgens deskundigen hebben kinderen in de
basisschoolleeftijd zo’n 9 tot 11 uur slaap nodig.
Hier lees je meer over slaaptijden en slaapuren die
je kind nodig heeft:
http://www.slaapnodig.nl/hoelang.html#
een avond- en bedritueel te maken zonder
computerspelletjes of tv kijken. Het is slim om
kinderen niet meer bloot te stellen aan te veel
prikkels. Samen een boekje lezen voor het slapen
gaan of de dag doornemen is een rustige afsluiting
van de dag. Voor jonge kinderen is het ook heel
rustgevend om samen te kletsen in bad.
een middag geen afspraakjes te maken, maar lekker
na school naar huis en samen knutselen, een
spelletje doen of gewoon even niets doen.
Heb je vragen over druk, moe of prikkelbaar
gedrag van je kind? Vraag je je af waar het
vandaan kan komen? Stel gerust een vraag aan het
CJG! We denken graag met je mee.

________Voorjaarsvakantie_________

Vrijdag 23 Februari is er een studiedag en is de school
gesloten.
De Voorjaarsvakantie is van 26-02 t/m 02/03.
FIJNE VAKANTIE ALVAST!
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