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Beste Ouders,
Zojuist hebben wij de schoolperiode voor dit
jaar afgesloten. Onze leerlingen zijn met de
welverdiende kerstvakantie begonnen. Ik wil
graag u allen namens het team van de KMS
bijzonder fijne feestdagen wensen en een
voortreffelijk begin van 2017.
Wij kunnen dit jaar echter niet afsluiten zonder
een geweldig woord van dank aan allen. Wij
sloten dit jaar samen af met de actie
‘Wandelen voor Water’. Voor dit goede doel
liepen alle leerlingen vele rondjes rond het
hoofdgebouw. In de week daarvoor haalden
de leerlingen daarvoor bij vrienden, familie,
bekenden en op nog veel meer plekken
sponsorgeld op.
Onze leerlingen hebben daarbij alle
verwachtingen overtroffen. In totaal werd ruim
9500 euro opgehaald! De organisatoren van
dit evenement, de KMS-Businessclub
bestaande uit leerlingen van groepen 7/8 en
de Rotary, zijn vanzelfsprekend bijzonder blij
met dit geweldige resultaat. Een compliment
voor allemaal: Geweldig gedaan!
Roland Boom

Er komt weer een nieuw Montessori Café !
Reserveer vast in uw agenda:
Woensdag 25 januari
Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur

Bericht van onze orthopedagoge Mieke
Nieuws vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin
Gooise Meren
In januari wordt bij het CJG een sociale
vaardigheidstraining (SIJS) gestart voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. Het is bedoeld voor
kinderen die extra ondersteuning kunnen
gebruiken.
Wat is SijS en voor wie?
Plezier maken met vriendjes en vriendinnetjes,
samen spelen en samen werken kan heel leuk
zijn, maar soms ook moeilijk. Kinderen kunnen
zich hierdoor ongemakkelijk, gespannen of
onzeker gaan voelen.
SijS staat voor “Sterker in je Schoenen”. Het is
een groepstraining voor kinderen van 8-12 jaar
die een extra steuntje in de rug nodig hebben
om sociale vaardigheden op een handige manier
toe te passen. Kinderen ervaren hun kracht in de
omgang met anderen wat bij kan dragen aan
meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
Ze staan sterker in hun schoenen!
Mocht u hierover een vraag willen stellen, dan
kunt u deze via de mail stellen aan
cjggooisemeren@jggv.nl
l.bartels@jggv.nl
De vraag van de maand december is: ‘Hoe
begeleid ik mijn tiener naar zelfstandigheid
en zelfredzaamheid?’
Informatie hierover kunt u vinden op de website
van het Centrum voor Jeugd en Gezin Gooise
meren: www.cjggooienvechtstreek.nl

Kerstdiner en kerstborrel ouders

Met Saskia Nagtegaal
van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
In de aula van het hoofdgebouw van de KMS, de
toegang is gratis

Wat was het gezellig en sfeervol in de klassen en op
het plein! Hieronder de link naar de foto’s van Ton
van der Hoorn:
https://goo.gl/photos/r59hF3gHkeRzXhYAA
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Doppen voor de KNGF
Tot slot nog een paar foto’s van de
geslaagde optredens van de Atelierklassen
afgelopen woensdag

Goed nieuws: de 10 vuilniszakken met doppen die
door onze kinderen gespaard zijn voor de KNGF zijn
gehaald. Dat betekent dat de actie nu afgelopen is en
we geen doppen meer inzamelen. Iedereen hartelijk
dank voor het inleveren afgelopen jaar.
INFORMATIE EERSTE COMMUNIE
Beste ouders,
Hoewel het nog even duurt voordat het zover is,
zijn veel ouders benieuwd naar de datum van de
Eerste Communie.
Welnu, de viering van de Eerste Communie vindt
plaats op zondag 14 mei om 10:00 uur in de
Mariakerk.
Aan het Eerste Communieproject kunnen
kinderen deelnemen die tenminste in groep 4
zitten.
Het project bestaat uit negen bijeenkomsten. De
voorbereidingen vinden plaats op zondagmorgen
van 09:45 tot 11:00 uur, een overzicht van de
juiste data ontvangt u op de ouderavond.
Voor geïnteresseerde ouders houden wij
een informatieavond op: Woensdag 11
januari 2017 om 20:00 uur in De Sloep.
Op deze avond gaan wij in op de betekenis van
de Eerste Communie voor ouders en kinderen,
geven wij uitleg over het project en praten we
met elkaar over de rol van ouders bij de
voorbereiding op die Eerste Communie.
Aan het eind van de avond kunnen ouders, aan
de hand van de gegeven informatie, beslissen of
zij hun kind willen inschrijven. Daarna is
inschrijven niet meer mogelijk.
Heeft u belangstelling dan zien wij u graag op de
ouderavond. Mocht u nog vragen hebben dan
kunt u altijd even bellen.

FIJNE KERSTDAGEN EN
GELUKKIG NIEUWJAAR !

Namens de werkgroep,
Karin Veen
Ans Baaij

6936468
6931591
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