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Wij zijn begonnen!
Welkom in schooljaar 2016-2017 op onze
geweldige KMS.
Ik hoop dat wij er met elkaar wederom een
geweldig jaar van gaan maken. Het team heeft
er zin in; jullie ook?
Ik wens iedereen een bijzonder fijn, inspirerend
en zeer leerzaam schooljaar toe.
Roland Boom
Directie KMS
ATELIERKLAS ZOEKT INSPIRERENDE
OUDERS!
Voor het eerste blok atelierklassen zijn wij nog
opzoek naar ouders die hun skills of passie willen
overdragen aan de kinderen. Voor de maanden
september en oktober zal het thema “Kunst en
creativiteit” zijn.
De eerste woensdag waarop we starten is
woensdag 28 september van 9.00u-10.00u en
een blok van 10.30-11.30u. Het zal gaan om 4
woensdagen in totaal, te weten op 28/09, 5/10,
12/10 en 26/10
Het gaat om 1 uur in de week met een groep van
maximaal tien kinderen. Als vier
woensdagen voor u teveel is, kan het altijd
gecombineerd worden met een andere ouder.
U kiest zelf welke tijd het beste uitkomt om het
KMS atelier te geven.
Ook zijn wij op zoek naar rij-ouders die de
kinderen van de Kwakers naar het
hoofdgebouw kunnen rijden om 8.50u en weer
terug kunnen rijden om 10.00u en rijouders
die om 10.20u de kleuters brengen en om
11.30u terug rijden naar de Kwakers.

Voor alle ouders die (niet urgente) zaken willen
bespreken met Roland is er vanaf dit jaar een
inloop mogelijkheid op elke vrijdag tussen 9.0012.00 uur. U kunt kiezen om via Laura vooraf
een afspraak te maken of om die ochtend binnen
te lopen. Bij Laura ligt dan een afsprakenlijst ter
inzage. Omdat het voor meerdere ouders op
deze ochtend toegankelijk moet zijn, is de
gespreksduur maximaal 20 minuten.
A.s. woensdag uitstalling gevonden
voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen van de laatste maand
voor de vakantie worden woensdag uitgestald op
een tafel op het schoolplein (bij regen in de hal).
Gelieve hier te komen kijken als u nog wat mist.
Na woensdag gaan alle voorwerpen naar een
goed doel.
Fietsen
Al maanden lang versieren een aantal fietsen op
vaste plaatsen onze fietsenrekken. Alhoewel wij
graag gastheer spelen voor deze ‘baas-loze’
rijwielen, wordt het nu tijd een goed nieuw thuis
voor deze trouwe vervoermiddelen te zoeken.
Staat er nog een fiets van u of van jou tussen
deze ‘vaste’ KMS fietsen; neem hem dan mee.
Over twee weken halen wij alle ‘baas-loze’
fietsen uit het rek en bezorgen hen een
welverdiend goed nieuw thuis. Terughalen is dan
onmogelijk.
TSO lijsten
Vanaf volgende week hangen de bijgewerkte
TSO lijsten er weer. Deze week zijn het
algemene klassenlijsten waarop u of uw kind
invult of hij/zij deze week overblijft.
Nieuwe contactgegevens?
Dit geeft u door aan Laura via
administratie@kmsbussum.nl
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