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Astronomische winter 
Beste ouders, 

Het lijkt nog maar kort geleden dat in augustus het nieuwe 
schooljaar startte, maar vandaag (21 december) begint alweer 
de astronomische winter. Dit is dus ook de kortste dag van het 

jaar, hierna worden de dagen weer 
langer en de nachten korter. Een fijn 
vooruitzicht vind ik dat. Voor een 
aantal kinderen, ouders en 
medewerkers, inclusief mijzelf, is dit 
de eerste Kerst op de KMS. De tijd lijkt 
omgevlogen en dat komt ook doordat 
er zoveel gedaan wordt. Leuke en 

soms minder leuke dingen maar vooral 
activiteiten waarmee we aan het leren zijn.  

Al met al heb ik het naar mijn zin op de KMS en ik ervaar een 
fijne gastvrijheid en samenwerking van zowel het team als 
ouders en kinderen. Bedankt allen daarvoor.  Overigens is 
inmiddels de procedure gestart om een nieuwe directeur voor 
de KMS te vinden. Wellicht heeft u de advertentie voorbij zien 
komen. We stellen het erg op prijs als u deze ook via deze link 
zou willen delen. 

De maand december is altijd een bijzondere tijd. De school is 
fantastisch in Kerstsfeer gebracht en ik heb veel muziek horen 
klinken. Supertrots zijn we op de muzikanten en het koor van 
de KMS, wat een talenten! Gistermiddag hebben Laura, Wibe 
en Christine met veel zorg het plein aangekleed voor de 
Kerstborrel. Chapeau! En de leerkrachten hebben gezorgd 
voor lokalen die uitnodigden tot een sfeervol Kerstdiner. Ik ben 
tijdens het diner bij de meeste groepen even binnengelopen 
en het zag er allemaal zeer feestelijk uit. En natuurlijk werd het 
eten afgewisseld met muziek, zang, quiz, kerstverhaal, 
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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 

Kerstvakantie: 22-12 t/m 06-01 
Studiedag: 15-02 
Voorjaarsvakantie:  
16-02 t/m 24-02 
Goede Vrijdag: 19-04 
Pasen: 21-04 t/m 22-04 
Meivakantie: 22-04 t/m 05-05 
Hemelvaartdag: 30-05 
Studiedag: 31-05 
Pinksteren: 09-06 t/m 10-06 
Studiedag: 11-06 
Studiedag: 12-07 
Zomervakantie: 13-07 t/m 25-08 

Ga voor alle evenementen naar 
https://kmsbussum.nl/agenda/ 
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enzovoorts. HIerbij zag ik veel inbreng van de kinderen! 

In deze nieuwsbrief kunt u weer van alles lezen: stagiaire Lisa 
stelt zich aan u voor, informatie vanuit Jeugd en Gezin, een 
aankondiging van MAD SCIENCE en meer.  

Tenslotte wil ik alle ouders, kinderen en personeelsleden een 
fijne Kerstvakantie toewensen en een gezond, leerzaam en 
liefdevol 2019! 

Riet van der Gaag 

Na de feestdagen...  
Na alle feestdagen is de maand januari zo’n maand waarin het 
gewone leven weer begint. Soms is het dan lastig om de 
kinderen weer in het ritme te krijgen. Wat voorheen gewoon 
duidelijk was moet nu allemaal weer uitgelegd worden. 

Ritme en regelmaat vinden kinderen prettig. Het geeft 
duidelijkheid en houvast. Kinderen die weten waar ze aan toe 
zijn hebben meer energie over om zich te ontwikkelen. Er komt 
namelijk enorm veel op kinderen af, ze moeten nog van alles 
leren en zich eigen maken. Daarnaast kunnen kinderen zich er 

beter door gaan gedragen 
als duidelijk is wat ze gaan 
doen en wat er van ze wordt 
verwacht. Ritme zorgt ervoor 
dat de dagen voorspelbaar 
en overzichtelijk worden. Dat 

heeft invloed op de ontwikkeling en het gedrag. Daarom, is het 
na tijden van onrust (zoals de maand december) juist 
belangrijk om  weer zo snel mogelijk in het ritme te komen.   

Hoe krijg je meer of weer ritme en duidelijkheid in je 
gezin?  

Ga op vaste momenten eten, slapen, spelen, huiswerk maken 
en sporten. Je zou dit  kunnen ondersteunen met een 
weekkalender waarop je de activiteiten aangeeft  

  Daarnaast kan je je kind ook duidelijkheid bieden door de 
manier waarop je communiceert. Stel één vraag tegelijk aan je 
kind en wees concreet. Bijvoorbeeld: zeg  niet ‘ga je spullen 
pakken’ maar zeg ‘doe jij je broodtrommel en drinkbeker in de 
tas.’ Of zeg niet  “Doe normaal ” maar zeg bijvoorbeeld “ik wil 
dat je even rustig een boekje gaat lezen”. 

  Probeer om als ouders op één lijn te zitten. Hanteer dezelfde 
afspraken en regels. Natuurlijk heeft iedere ouder  zijn eigen 
opvoedstijl. Maar laat de kern hetzelfde zijn. Bij die ‘o zo 
geduldige ouder’ moet de afspraak over het naar bed gaan, 
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Even voorstellen:  

Mijn naam is Lisa Ruttenberg 
en ik ben 18 jaar.  

Misschien hebben jullie mij al 
gezien, want sinds 10 
december loop ik stage op 
jullie op school. 

Vaak zal ik te zien zijn bij Laura 
en Riet, die ik ondersteun bij 
verschillende 
werkzaamheden.  

Ook zal het wel eens 
voorkomen dat ik in de 
klassen meehelp, wat ik erg 
leuk vind.  

Op dit moment zit ik op het 
MBO Amersfoort en volg de 
opleiding 
managementassistent/
directiesecretaresse.  
Ik zit in het derde jaar, en dit is 
tegelijkertijd ook mijn 
examenjaar. Ik hoop daarom 
deze stage af te kunnen 
ronden met een diploma.  

Mijn stage is tot en met 10 mei 
2019.  



December, 2018

wel hetzelfde blijven als bij de ‘iets minder geduldige ouder’. 

Rust creëer je dus door ritme en duidelijkheid te bieden.  

Wil je meer weten of heb je  een vraag. We denken graag 
met je mee! 

T 035 – 6926350 
E info@jggv.nl  
W www.jggv.nl 

Schoolfruit: een appel met schil?! 

We zijn alweer een paar weken bezig met schoolfruit op 
woensdag, donderdag en vrijdag.  

Het gaat goed. Sommige kinderen vonden het eerst raar om 
in een appel met schil of een gewone wortel te bijten... maar 
uiteindelijk gaan ze over stag. Mooi dus dat dat hier dan 
uiteindelijk toch gebeurt.  

Dank aan alle fruitouders die hier drie keer in de week 
komen  wassen, schillen en snijden.  En vooral dank aan 
Oona en Monique die de coördinatie hiervan op zich 
hebben genomen! 
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Parkeren...  

Het blijft een probleem: 
parkeren bij de KMS. 

U parkeert goed als u: 

• Niet voor de ingang van de 
school gaat staan (ook niet 
met uw bakfiets!). 

• Niet op de plekken van de 
busjes van de NSO gaat 
staan (achter het P-bord en 
bij de gele streep). Ook niet 
voor even, u veroorzaakt 
veel oponthoud en 
onveilige situaties bij het 
uitgaan van de school. 

• Niet voor inritten van 
particulieren of op de stoep 
gaat staan aan de achterkant 
van de school. En dus ook 
niet voor '5 minuutjes-want-
ik-ben-zo-weer-weg'. We 
hebben regelmatig klachten 
van buurtbewoners hierover. 

• Niet op het pleintje bij het 
Kwetternest. Hier mogen 
alleen (bak-) fietsen staan in 
de aangegeven vakken. 
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In beeld: Vioolconcert op de 
KMS 

Mad Science komt terug 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, nieuwe 
science show voor de groepen 3 t/m 8 op 26-2-2019, 
kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de 
naschoolse wetenschap- en techniekcursus.  

De cursus bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 
deelname ook geschikt is voor kinderen die al eerder 
hebben meegedaan. 

De cursus is op 6 maandagen om 15:15, vanaf 1-4-2019. De 
lessen duren een uur.  

De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties. Elke les staat een nieuw thema centraal en 
wordt de wetenschap en techniek die daarachter zit 
uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als 
een echte wetenschapper!  

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie aan de 
kinderen meegegeven. Minimaal 15 en maximaal 24 
kinderen per cursusgroep. Bij minder inschrijvingen gaat de 
cursus niet door. Bij voldoende inschrijvingen (30+) kan er 
een tweede groep van start. Inschrijven kan t/m 17-3-2019.  

Schrijf je nu alvast in op nederland.madscience.org

http://nederland.madscience.org/

