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Welkom weer op school! 
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heb ik me aan 
u voorgesteld. In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar heet ik alle ouders en kinderen weer van harte 
welkom! Vorige week is er hard gewerkt aan de 

voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Op 
dinsdag en woensdag was 
het voltallige team aanwezig 
en hebben we het nodige 
besproken en afgestemd en 
zijn de klassen en andere 
ruimtes weer ingericht. Alle 
vloeren zijn gedurende de 
vakantie in de was gezet. 
Ook zijn er nieuwe 

materialen binnen gekomen: in de groepen 3 t/m 8 gaan we 
dit schooljaar starten met nieuwe materialen en lessen voor 
taal: Taal: doen!. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, 
begrijpen en beheersen. De taallijn doet bij kinderen beroep 
op hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, het 
samenwerken en creatief en analytisch denken.  

In een volgende nieuwsbrief zullen we daar wat meer over 
vertellen. 

Tijdens de teambijeenkomst hebben we stilgestaan bij het 
sociale klimaat in de groepen. De periode tot aan de 
herfstvakantie wordt hier extra tijd aan besteed.  We besteden 
dan aandacht aan groepsvorming, omgang met elkaar en 
afspraken die we met elkaar maken. We gebruiken hierbij de 
sociale veiligheidslessen van PBS (pestpreventie). We hopen 
hiermee een een goede basis te leggen voor een fijn jaar. 
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Wijzigingen contact 

Wijzigen uw adres- of 
contactgegevens? Geef deze dan 
bij voorkeur door via het 
ouderportal. Mocht dat nog niet 
lukken, dan graag via 
administratie@kmsbussum.nl 

Vakantie- en studiedagen 

Een overzicht van de vakantie- en 
studiedagen vindt u op onze 
website: 

https://www.kmsbussum.nl/
index.php/agenda/
vakantierooster-2018-2019 
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Toen ik op maandagochtend om kwart voor 9 door de school 
liep, viel me de rust in de school op. In alle klassen waren 
kinderen aan het werk of waren ze begonnen met 
kringgesprek. Gewoon, weer net als voorheen.  

Ik wens ieder een fijn en leerzaam schooljaar toe! 

Riet van der Gaag  
Directeur a.i. 

Informatieavonden KMS 
Aan het begin van het schooljaar organiseert elke leerkracht 
een informatieavond voor de ouders van haar/zijn groep.  

Het betreft  een algemene, informele avond: ouders kunnen 
met elkaar en de leerkracht(en)  kennismaken en de werkplek 
van het kind  zien. Op deze avond wordt er algemene 
informatie over de groep met u gedeeld , bovendien zal er een 
korte toelichting worden gegeven over het gebruik van de 
Parr- app en het  gebruik van het ouderportal Parnassys.  

Onderstaand vindt u een overzicht van de informatieavonden. 
Ook kunt u de data en tijden hiervoor terugvinden op onze 
website:  https://www.kmsbussum.nl/index.php/agenda. 

Donderdag 13 september | 19u00-20u00 
Alle groepen 5/6 in het eigen lokaal in het hoofdgebouw 

Donderdag 13 september | 20u00-21u00 
Alle groepen 7/8 in het eigen lokaal in het hoofdgebouw 

Donderdag 20 september | 20u00-21u00 
Groepen 1/2 Kwetternest in het eigen lokaal 

Donderdag 20 september | 18u45-19u45 
Groepen 1/2 Kwakers in het eigen lokaal 

Donderdag 20 september | 20u00 - 21u00  
Alle groepen 3/4 in het eigen lokaal 

Nieuw op de KMS 
Carolien Schreuel 

Beste ouders, 

Sinds de voorjaarsvakantie van 
afgelopen schooljaar ben ik 
werkzaam op de KMS. Dat jaar hebt 
ik gewerkt in groep 5/6F en dit jaar 
ben ik de juf van groep 7/8A. 
Hiervoor heb ik jaren in Dronten 
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Eerste communie 

Hoewel het nog even duurt 
voordat het zover is, zijn ouders 
benieuwd naar het 
voorbereidingstraject en de 
datum van de Eerste Communie.  

Welnu, de viering van de Eerste 
Communie vindt plaats 
op zondag 26 mei 2019 om 
10:00 uur in de Mariakerk.  

Aan het Eerste Communieproject 
kunnen kinderen deelnemen die 
tenminste in groep 4 zitten.  

Het project bestaat uit 
tien 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 12 
september 2018 om 20:00 uur 
in De Sloep (naast de Mariakerk).  

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.  

Namens de werkgroep,  
Karin Veen 
Roos Veen 
Ans Baaij,  tel.: 035- 6931591 

https://www.kmsbussum.nl/index.php/agenda
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gewerkt, de plaats waar ik ook woon. Hier gaf ik vooral les 
aan groep 8, dus dat ik daar dit jaar weer sta, vind ik erg fijn. 

Ik ben al jaren getrouwd met Rob en wij hebben 3 zoons. De 
oudste is ondertussen al 24, de middelste 21 en de jongste is 
16. Hij is dit schooljaar begonnen met opleiding 
onderwijsassistent in Zwolle en heeft de bedoeling om 
daarna naar de PABO te gaan met de bedoeling om 
kleutermeester te worden. 

In mijn vrije tijd tennis ik 1x in de week, ben ik dol op lezen 
en knutselen en kan ik vreselijk genieten van vakantie 
houden ergens in een warm land en lekker uit eten gaan. 

Werken doe ik graag en hoop ik ook nog echt een flink 
aantal jaren vol te houden. 

Groetjes, Carolien Schreuel 

Evelien de Graaf 

Ik ben Evelien de Graaf.  Sinds 
mei 2018 woon ik, samen met 
mijn vriend, in Blaricum. Voor 
onze verhuizing woonden we in 
Amsterdam en daar heb ik de 
afgelopen tien jaar op twee 
verschillende scholen gewerkt, 
de 12de montessorischool en 
de Kindercampus Zuidas. De 
laatst genoemde school was 
geen montessorischool en naar 
verloop van tijd lonkte het montessorionderwijs weer.  
Afgelopen maandag ben ik, met veel plezier, gestart in 
groep 3/4 op de KMS. Ik heb ontzettend veel zin in deze 
mooie uitdaging en kijk ernaar uit om er, samen met het 
team, ouders en kinderen een prachtig jaar van te maken.  

Gerda Lensvelt-Schoenmaker 

Als nieuwe juf van groep 1-2 L op 
’t Kwetternest stel ik mij hier graag 
voor.  

Ik ben een zij-instromer en van 
‘huis uit’ Cultureel Antropoloog. 
Na diverse jaren gewerkt te 
hebben in de PR en Voorlichting 
en de zorg voor onze kinderen en 
ouders te hebben gehad, dacht ik: 

nu is het tijd voor mijzelf. Mijn interesse en liefde liggen bij 
kinderen. Vandaar dat ik als zij-instromer de PABO ben gaan 
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Kinderen gratis 
lidmaatschap bieb! 

De Bibliotheek zet zich samen met uw 
school in om de leerlingen een rijke 
leesomgeving te bieden en het 
leesplezier te stimuleren.  

We bieden uw kind een gratis 
jeugdlidmaatschap aan, waarmee uw 
kind boeken kan lenen en reserveren in 
alle vestigingen van de Bibliotheek. 

Ga voor meer informatie naar 
www.bibliotheekgooienmeer.nl 

Vast directiespreekuur 
vervalt 

Het vaste spreekuur voor ouders 
met de directie op  vrijdagochtend 
vervalt.  

Wegens de wisselende werkdagen van 
de directeur a.i. is het niet haalbaar om 
de vrijdagochtend hiervoor vast te 
leggen. Afspraken met de directie kunt 
u maken via directie@kmsbussum.nl of 
telefonisch via 035-911011.

http://www.bibliotheekgooienmeer.nl
mailto:directie@kmsbussum.nl
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doen, dit ook met het idee om naast het lesgeven op de 
basisschool hoog sensitieve, hoogbegaafde kinderen te 
begeleiden in eventueel een eigen praktijk. Sinds enkele 
jaren werk ik nu als leerkracht in het basisonderwijs. Ik heb 
met veel plezier op verschillende scholen en in verschillende 
groepen, met name in groep 1-2, in t’ Gooi en op IJburg 
gewerkt.  

Doordat onze dochter in Amsterdam op een 
Montessorischool zat en ik het Montessorionderwijs 
zijdelings meemaakte, is mijn interesse voor het 
Montessorionderwijs gekomen. De manier van aanpak en de 
filosofie over de ontwikkeling van het kind spreken mij zeer 
aan. Vandaar dat de KMS voor mij een mooie en nieuwe stap 
is. Het Montessorionderwijs wil en ga ik mij dan ook graag 
eigen maken.  

Ons gezin bestaat uit mijn echtgenoot, onze twee kinderen 
(dochter van 21jaar, zoon van 18 jaar), onze hond, poes en 
twee kippen.  

Gerda Lensvelt-Schoenmaker 

Willie van Hal 

Hallo, ik ben Willie en werk 
sinds 3 september bij de 
Kwakers voor het 
zwangerschapsverlof van 
Rianne. Ik heb ruim 30 jaar in 
het kleuteronderwijs gewerkt en 
15 jaar ervaring in het 
jenaplanonderwijs 

Wat is er nou zo leuk aan 
kleuters? Nou, ik word altijd blij 
van de openheid en eerlijkheid 
van deze leeftijdsgroep. Ik kan ook zo genieten van hun 
uitspraken. In de sinttijd zei een kind tegen mij; "maar juf, 
sinterklaas is toch gewoon een meneer met een kleedje om?¨ 
Ja, zei ik, maar hij heeft wel een heel mooi kleedje om." Ik 
vind het ook heerlijk om voor te lezen en te zingen, ik zie de 
kinderen daarvan genieten. Ook muziek en drama mag ik 
graag doen. Je kunt de kinderen hierin zo goed meenemen 
in hun fantasie. 

Ik woon in Loosdrecht met mijn partner en heb 3 kinderen 
van in de 20. Twee Kinderen wonen nog thuis en één studeert 
en woont op kamers. Het is een gezellige drukte bij mij thuis. 

In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport. Ik fiets veel en loop 
regelmatig hard bij ons op de hei. Ik ben graag buiten, ook 
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Ine Koetsier 

Ik ben Ine Koetsier, moeder van vier 
kinderen en ben al geruime tijd 
leerkracht. Mijn hart ligt bij de kleuters 
en hier heb ik dan ook de meeste 
ervaring opgedaan. Ik ben begonnen 
in Groningen als kleuterleerkracht en 
ben zo op verschillende scholen in ons 
land als leerkracht werkzaam geweest.  
Toen mijn kinderen klein waren heb ik 
niet of minder gewerkt. Toen mijn  
jongste twee (tweeling) naar de 
basisschool gingen,  ben ik weer meer 
gaan werken in allerlei groepen, maar 
het meeste in de groepen 1 en 2.  

Sinds kort woon ik met veel plezier 
weer in Amersfoort. Ik heb naast dat ik 
enorm kan genieten van mijn werk veel 
hobby’s. Eén ervan is muziek en zingen.  
Ik zal dan ook mijn gitaar met 
regelmaat in de klas gaan gebruiken.  

Van een andere hobby heb ik wat meer 
werk gemaakt en daarvoor ( langer 
geleden en recent)  studies gedaan:  Ik 
ben ook pedicure, voetreflexoloog en 
medical biomagnetism  therapeut.  

Ik ben erg enthousiast  over het 
Montessori onderwijs en mag in 
oktober gaan starten met de opleiding. 
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking 
hier in Bussum met ouders, leerlingen 
en collega’s. Volgens mij gaat dat 
lukken. Ik heb er zin in! 
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om het huis, werken in de tuin of gewoon lekker met een 
boek op mijn ligstoel. Samen met mijn partner zijn wij veel in 
Zeeland, waar wij een fijn plekje hebben op een camping. 
Wij trekken er daar veel op uit en vooral op de fiets. Ook ben 
ik regelmatig in de sportschool te vinden. Verder hou ik van 
films en documentaires en koken doe ik heel graag. 

Ik vind het leuk en leerzaam om een periode op deze school 
te mogen werken. Want het is niet alleen zo dat kinderen van 
mij leren, maar ik leer ook zeker van hen. En zo maken we er 
samen een fijne tijd van. 

Bart van der Horst 

Ik ben Bart van der Horst leerkracht in groep 5-6F. 

Ik vind het erg leuk om op 
deze school les te geven, sinds 
vorig jaar ben ik zo’n beetje in 
alle groepen geweest en heb 
bijna alle kinderen ontmoet. Ik 
kan alleen maar zeggen: wat 
een fijne sfeer! Nieuwsgierig, 
zelfstandig, humor, leergierig, 
en eloquent... (even googelen, 
of is het nu googlen) ← nou 
dat leer je oa in groep 5-6. 

Ik hou van films maken, componeren, lesgeven, verhalen 
schrijven, fotograferen, filosoferen, kletsen, astronomie, 
geschiedenis, psychologie en ben gek op buitenaardse 
wezens, octopussen en dolfijnen. 

Mijn doel voor nu is er een mooie en gezellige start van te 
maken. Met deze groep is dat al gelukt en daar ben ik heel 
blij mee! 

Bart 
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Handig om te weten 

Parro is de schoolapp voor de 
communicatie tussen ouders en 
leerkracht 

Parnassys is het ouderportaal waar u 
onder andere de voortgang van uw 
kind kan volgen en waar uw zaken 
van organisatorische aard kan 
vinden. De inlog van Parnassys 
ontvangt u aan het begin van de 
schoolcarrière van uw kind. Niet 
ontvangen of kwijt? Mail naar 
pauline.averdijk@kmsbussum.nl  

Het privacy statement van Parnassys 
vindt u via de volgende link:   

https://www.parnassys.nl/
privacystatement 

Schoolbrede mededelingen gaan 
altijd via de mail van de administratie. 
U kunt hier ook terecht met uw 
algemene vragen. Vragen die 
specifiek voor een leerkracht 
bedoeld zijn kunt u rechtstreeks via 
parro of naar hun eigen KMS e-
mailadres sturen. De mailadressen 
van de teamleden kunt u terugvinden 
op de website: 

https://www.kmsbussum.nl/
index.php/contact

De zitzak 

Het afscheidscadeau van de 
leerlingen van groep 8 is een 
groot succes. De zitzakken blijken 
een welkome plek om even te 
ontspannen! 

Verder heeft de hal in het 
hoofdgebouw een kleine 
transformatie ondergaan. Kunt u 
ontdekken welke dat is?  
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