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______ Bonnen voor schoolbieb ______

______ Ouderportaal ParnasSys ______
Alle ouders hebben inmiddels de inlog-link voor het
ouderportaal ontvangen. In de absentieoverzichten
zijn alle ‘oude’ absenties van de leerling zichtbaar.
Enkele van die absenties zijn gekenmerkt als
‘ongeoorloofd’. Dit blijkt in sommige gevallen
onterecht. Het betreft ‘foutjes’ die de leverancier heeft
gemaakt bij het omzetten van het oude
leerlingvolgsysteem naar het nieuwe.
Op dit moment wordt uitgezocht hoe de leverancier dit
gaat herstellen. Voor onze administratie is het
daarnaast handig als u eventuele wijzigingen altijd
doorgeeft.
administratie@kmsbussum.nl

______ Montessori Café ______
workshop over leersystemen
Ouders, teamleden en introducés zijn van harte
welkom bij het komende Montessori Café:
maandag 3 oktober
19:45 uur inloop
20:00 – 22:00 uur workshop
‘De gevolgen van anders leren’
door Astrid Reijmers van Een Vrolijk Kind
De toegang is gratis
Graag intekenen op de lijst in de hal van het
hoofdgebouw i.v.m. een maximaal aantal deelnemers.
Introductie
De gevolgen van anders leren… een workshop met als
doel het begrijpen van verschillende soorten
leersystemen.
Het gemiddeld aantal kinderen met leerproblemen ligt
landelijk rond de 30% en dit aantal blijft jaarlijks
groeien. In elke klas zitten wel een aantal kinderen die
(veel) moeite hebben met leren. Veel van deze
kinderen hebben bijvoorbeeld concentratieproblemen,
of hebben een laag zelfbeeld en zijn soms onzeker.

Actie ‘Sparen voor je schoolbieb’
Op de KMS hebben we een geweldige eigen
schoolbibliotheek. Daar zijn wij zeer trots op.
Binnenkort wordt er bij Bruna een actie
gehouden waarmee wij onze collectie nog
verder zouden kunnen uitbreiden: De actie
werkt als volgt:
• Je koopt een kinderboek bij een Bruna winkel
of op bruna.nl en levert de kassabon in op
school.
• Wij verzamelen alle kassabonnen tijdens de
actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
• De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20
november 2016 ingeleverd worden bij een
Bruna-vestiging.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering
bij elkaar op. De school ontvangt een
waardebon ter grote van 20% van het totale
kassabonbedrag.
• Voor 16 december kiezen wij nieuwe boeken
uit voor onze schoolbieb.
Als je Bruna-bonnen uit de actieperiode hebt: lever ze
in bij de administratie. Wij verzamelen de bonnen en
leveren ze in.

______ Ouderportaal Spam ______
Alle ouders hebben een mail ontvangen waarmee de
login in het Ouderportaal van ons leerlingvolgsysteem
kon worden geactiveerd. Helaas is dit bij een aantal
mensen in de SPAM terecht gekomen. Ook is er een
aantal ouders waarbij de mail helemaal niet
aangekomen lijkt te zijn.
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In beide gevallen kunt u het mailbericht met login
nogmaals aanvragen via
pauline.averdijk@kmsbussum.nl

______ Kinderboekenweek ______
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek
2016. Het thema voor dit jaar:
Oma’s en opa’s voor altijd jong!
Natuurlijk hebben wij nagedacht over leuke
activiteiten. Daarover krijgen jullie nog een aparte
brief.
Bij kinderboekenweek hoort ook een eigen lied:

https://www.youtube.com/watch?v=pVs8gFM-kjE

______ Plastic doppen ______
Hoewel er vorig jaar heel hard gespaard is hebben we
de 10 zakken nét niet gehaald. Wel 8 vuilniszakken
vol! Pas bij 10 zakken worden de doppen gehaald
door de KNGF. We gaan dus nog door tot dit bereikt
is!
In de hal van het hoofdgebouw staat nu al een doos
waar u uw doppen kunt ingooien.
Bij de Kwetters en de Kwakertjes komt er ook een
doos in de hal.

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en ook
het Centrum voor Jeugd en Gezin Gooise Meren draait
weer.
Vanaf maandag zijn zij weer iedere dag bereikbaar op
het loket aan de Landstraat in Bussum, waar iedereen
kan binnenlopen tussen 10:00 en 12:00 uur.
Daarnaast is ook het inlooppunt in Scan, in Naarden
vanaf donderdag 1 september weer bemenst.
Uiteraard zijn zij ook telefonisch en via de email
bereikbaar.
In september zijn zij onder andere te vinden bij
Bussum Cultureel, bieden zij een EHBO workshop aan
en geven zij workshops op een peuterspeelzaal en
kinderopvang.
Voor alle informatie zie
opwww.cjggooienvechtstreek.nl
Op basis van de vele vragen die zij krijgen stelt het
Centrum voor Jeugd en Gezin elke maand een vraag
centraal, waarvoor zij tevens ook tips en suggesties
geven. De vraag van september is: ‘Hoe help ik
mijn kind weerbaar te zijn?’
Contactadres:
Lilian Bartels
Jeugdconsulent CJG Gooisemeren
Landstraat 80
1401 ES Bussum
T (035) 6926371
06 35124018
E cjggooisemeren@jggv.nl
l.bartels@jggv.nl
Werkdagen: dindsdag, woensdag-ochtend, donderdag

______ Schoolmelk ______
Via de website www.campinaopschool.nl kunt u uw
kind zelf opgeven voor schoolmelk. Afzeggen doet u
ook zelf via deze site. De administratie en betaling
hiervan gaat buiten de school om. Mutaties hebben
altijd 2 weken nodig om verwerkt te worden, houdt u
hier rekening mee.

______ Wetenschap & Techniek ______
De lessen Wetenschap en Techniek zijn begonnen!
Kijk dus ook eens op:
http://wentkms.blogspot.nl/

_________Bericht van Mieke (I.B.)________
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