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______ MEDEDELINGEN ______

Aangepaste schooltijden
De komende feestdagen zorgen, zoals elk jaar, voor een
aantal aanpassingen in ons lesrooster.
Over zowel de Sinterklaas- als de kerstviering zijn aparte
brieven met het volledige programma aan alle ouders
verzonden. Onderstaand een korte samenvatting vwb de
schooltijden:
Sinterklaas:
Maandag 5 december
08.15 School open
08.30 Leerlingen allemaal in de groepen
08.45 Aankomst Sint
Continurooster
14.00 School uit
Denkt u aan het informeren van de BSO?
Dinsdag 6 december
08.15 School open
08.30 – 09.30 Inloop leerlingen
09.30 Alle leerlingen zijn op school
Normaal rooster
15.00 School uit

Kerstvakantie groep 3 t/m 8

______ ACTIVITEITENOVERZICHT ______
5 DECEMBER
22 DECEMBER
22 DECEMBER

Sinterklaasviering
Kerstdiner leerlingen
Kerstborrel ouders

______ SPECIAAL OP DE KMS ______

Sinterklaasmarkt: KMS a.s. zaterdag op TV
Afgelopen donderdag was er een filmploeg van de NOS te
gast op onze KMS. Deze filmploeg volgde de voorzitter van
de Sinterklaasbank. Dit goede doel krijgt zaterdag as in het
NOS journaal van 20.00 uur extra aandacht.
De leerlingen van de groepen 7/8 hebben dit jaar allemaal
een goed doel uitgekozen om te ondersteunen. De leerlingen
kozen deze doelen zelf in het kader van het lesonderdeel ‘De
Gelukskoffer’.
Het organiseren van een Sinterklaasmarkt, met het verkopen
van speelgoed, boeken, eten en drinken en het geven van
voorstellingen, had als doel het inzamelen van geld voor de
Sinterklaasbank. De markt was zeer succesvol: Honderden
euro’s werden door de leerlingen opgehaald voor het goede
doel.
De opnames die op onze KMS zijn gemaakt worden zaterdag
om 20.00 in het NOS journaal gebruikt. Meer informatie over
de Sinterklaasbank kunt u vinden op www.sinterklaasbank.nl

Kerst:
Donderdag 22 december
08.15 School open
Continurooster
14.00 School uit
Denkt u aan het informeren van de BSO?
17.45 (vanaf) Inloop voor kerstdiner (kwakers 17.30)
18.00 Start diner (kwakers 17.45)
18.00 Kerstborrel voor ouders op het plein
19.30 Einde
Vrijdag 23 december
08.30 School open
08.30 – 09.30 Inloop leerlingen
Normaal rooster
12.00 Kerstvakantie groep 1 en 2
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Bij de gele strepen mag NIET geparkeerd worden. Ook niet
voor ‘een minuutje’.
Aan de achterkant van de school (ingang Kwetternest) zijn er
de laatste weken een tweetal bijna –aanrijdingen met
kinderen geweest vanwege fout geparkeerde auto’s.
Dit is voltrekt ontoelaatbaar. Wij hebben de Politie verzocht
hier in de komende periode verbaliserend op te treden. Wij
vinden het beschamend dat onze KMS ouders hun auto
‘even’ schuin bij de oprit op de stoep parkeren. Daarbij
belemmeren zij het zicht of rijden in haast achteruit zonder
goed op te letten. Enkele ‘vaste’ overtreders zijn hier reeds
op aangesproken door omwonenden. De inhoudelijkheid van
de reacties is daarbij betreurenswaardig.
Tenslotte zijn er klachten van omwonenden op de J.
Obrechtlaan dat ouders hun auto neerzetten voor hun uitrit,
waardoor deze bewoners moeten wachten tot deze weer
vertrokken zijn en niet naar hun werk kunnen. Omwonenden
is verzocht nummerborden van dergelijke foutparkeerders te
noteren.
Wij gaan ervan uit dat bovenstaande voldoende is om
gevaarlijke en onwenselijke situaties in de toekomst te
voorkomen.

Camiel Verboeket, oud-KMSleerling
in de vrijwilligerskrant van Versa Welzijn. ‘’Voor elkaar!
Vrijwilligers in Gooise Meren’ najaar 2016.

Centrum voor jeugd en gezin
Vraag van de maand

Jaarschema atelierklassen op woensdagen
De unieke KMS-Ateliers nemen onze leerlingen ook dit
schooljaar weer mee in de stroom van de bredetalentontwikkeling. Zoals u alle weet wordt een deel van de
ateliers gegeven door vrijwilligers: Moeders en Vaders, Opa’s
en Oma’s die het eigen talent, de eigen vaardigheden en de
eigen kennis op uitnodigende wijze delen met onze
leerlingen. Om alvast te kijken waar u uw talent het best kunt
inzetten hieronder een overzicht van de geplande KMSatelier thema’s.
Het schooljaar is verdeeld in een aantal perioden:
• September- oktober:
kunst en creativiteit
• November-december:
vreemde talen en culturen
• Januari- februari:
computers, wetenschap
en techniek
• Maart-april:
muziek en sport
• Mei
kunst en creativiteit
• Juni
Natuur, milieu en
duurzaamheid
Binnenkort volgen de opgaveformulieren: Tijdens de
afgelopen atelier-periodes meldden zeer velen zich aan om te
helpen. Wij rekenen ook nu op een grote hoeveelheid
aanmeldingen. Wees er dus snel bij want vol is vol!

Parkeren kun je leren?
Het parkeren van auto’s bij de school blijft een groot
probleem. In de ochtend gaat het bij de ingang aan de
Amersfoortse straatweg alleen goed zolang onze congiegre
Wibe op de weg staat. En ook in zijn aanwezigheid blijkt de
ochtendstress bij enkelen het nog wel eens te winnen van de
algemene fatsoensregels.
’s Middags blijkt het nog moeilijker te zijn. Daarom zetten we
het nog even op een rijtje:
Op het kruis bij het bord van de NSO aan de voorkant van de
school mag alleen geparkeerd worden door busjes van de
naschoolse opvang.
Keren doet u, net als vele anderen, bij de lus aan het einde
van de weg bij de begraafplaats.

‘Tanden poetsen – hoe houden we het gezellig?’
Liedjes om te gebruiken tijdens tanden poetsen:
http://www.bettysluyzer.nl/tandenpoetsen.htm
https://www.youtube.com/watch?v=8vyIr7kOwco&list=PLLb
xiiLXUaFNthtaDZb1_5h9ldrxprA5p
Een leuk prentenboek om samen met je peuter te kijken:
‘Anna gaat tanden poetsen’
Voorbeeld filmpjes over tandenpoetsen en het kindergebit:
http://www.groterworden.nl/youtube/tandenpoetsen/
http://www.kinderfilmpjes.net/educatief/peuter-enkleuteronderwijs/tanden-poetsen/tanden-poetsensesamstraat-vergeetachtige-jan/
http://www.tno-kindergebit.nl
https://www.consumentenbond.nl/voeding/tanderosie/?cid
=ext_twittercontentweek3716tanderosie
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stage bij één van de profclubs en/of een plek in het Jonger
Oranje zaalteam.
De scouts van de verschillende profclubs selecteren tijdens
de Jonger Oranje Talentendag de beste spelers in de
leeftijdscategorieën Onder 9 jaar (2011, 2010 en 2009),
Onder 11 (2008 en 2007) en Onder 13 (2006 en 2005). Zij
gaan aan het einde van het seizoen meedoen aan de Jonger
Oranje Finals.

Jonger
Oranje
Talentendag
in
Sporthal Wormer

Droom verwezenlijken
De ervaring leert dat alle deelnemers een fantastische en
leerzame voetbaldag met vooral heel veel plezier beleven. In
het verleden hebben meer dan 100 kinderen via Jonger
Oranje de overstap gemaakt naar een profclub. Zij zijn
allemaal een stap dichter bij het verwezenlijken van hun
droom: profvoetballer worden.
Meer informatie: Kees Broese van Groenou –
k.broese@sportsgen.nl tel: 023 533 00 51

TED

Woensdag 28 december a.s., in de kerstvakantie, zal
SportsGen sportmarketing in samenwerking met diverse
profclubs de Jonger Oranje Talentendag Zaal organiseren.
Locatie van deze plezierige voetbaldag is Sporthal Wormer
in Wormer.
Jonger Oranje
Sinds 2007 wil Jonger Oranje elke voetballer in Nederland
een unieke kans bieden om de scouts van profclubs te
overtuigen van hun talent. Wat de medewerkers van
SportsGen net niet lukte moet voor de deelnemers wel
haalbaar zijn: profvoetballer worden.
Tijdens de Jonger Oranje Talentendag draait het om lekker
voetballen, nieuwe vriendjes maken en een onvergetelijke
dag beleven onder het oog van scouts van diverse profclubs.
Dat zijn de ingrediënten waar jongens en meisjes – geboren
tussen 2005 en 2011 – van kunnen smullen.
Behoefte naar zaalactiviteit
Zaalvoetbal wordt steeds belangrijker. In Spanje en Brazilië
speelt men al in de jeugd om een betere
techniek/balbehandeling te krijgen. Ook in Nederland wordt
steeds meer aandacht geschonken aan zaalvoetbal. Ajax is
een aantal jaar geleden begonnen met zaalvoetbal voor de
jeugd. Dit is opgezet door Wim Jonk (voormalig Hoofd
Jeugdopleiding), ook met de bedoeling de jeugd een beter
techniek te geven en het idee van het vroegere straatvoetbal
terug te laten komen.
Twee seizoenen geleden heeft Jonger Oranje onderzoek
gedaan naar de behoefte van een
activiteit in de zaal. Daar werd enthousiast op gereageerd en
in overleg met Sporthal Wormer en diverse scouts van
profclubs wordt dit seizoen een Jonger Oranje Talentendag
georganiseerd in regio Amsterdam.
Opzet Jonger Oranje Talentendag
In de zalen van Sporthal Wormer wordt een groot
voetbaltoernooi gespeeld. Alle jongens en meisjes krijgen de
kans om bij Jonger Oranje hun droom te verwezenlijken: een

Een kijkje in het (pre)puberbrein...
Bekijk dit populaire TED filmfragment

Voor in de agenda: activiteiten en tijden kerst

Do. 22 dec
School tot 14:00 uur (continurooster), ouders
informeren zelf NSO
Kerstdiner
Kwakers 17:30 inloop diner
17:45-19.15 diner, ouders 10 min voor einde terug
Kwetternest 17:45 inloop diner
18:00-19.30 diner, ouders 10 min voor einde terug
Hoofdgebouw 17:45 inloop diner
18:00-19:30 diner
18:00-19:30 Gluhwein op plein voor de ouders
Vrijdag 23 dec
School begint om 8.30 uur met een inloop tot 9:30
en eindigt op de normale tijd.
De kerstvakantie begint op ma 26 december t/m
vrijdag 4 januari.
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