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Krokusjes en griepgevallen 
Beste ouders, 

De zon schijnt buiten als ik begin aan mijn inleiding voor deze 
nieuwsbrief en de krokusjes staan in bloei. Ik kom helemaal in 

de voorjaarsstemming! Zou dan 
nu eindelijk de golf van 
griepgevallen over zijn? We 
hadden de afgelopen periode 
flink last van griep en 
verkoudheid. Soms waren er 
zelfs vijf leerkrachten tegelijk 
ziek.  Het geeft extra werkdruk 
binnen het team en ik wil graag 

hier het team een groot compliment geven! We hebben veel 
ziekte kunnen opvangen doordat collega’s extra dagen 
kwamen werken of we elkaars leerlingen hebben opgevangen. 
Slechts een paar dagdelen hebben we ouders van een klas 
moeten vragen hun kind een middag of ochtend thuis te 
houden. 

Op deze plek wil ik ook graag een paar collega’s bedanken die 
ons (gaan) verlaten. Nieuwe loopbaankansen maakt soms dat 
mensen er voor kiezen een overstap te maken. Cellina (gym) 
heeft deze week afscheid genomen en gaat vier dagen op een 
andere school werken. We bedanken Cellina voor alle leuke en 
sportieve gymlessen aan de leerlingen van de KMS! In deze 
nieuwsbrief neemt zij afscheid.  Verder hebben we deze week 
afscheid genomen van Willy, die de vervanging van Rianne 
deed. Ook Willy danken we hartelijk voor haar bijdrage op de 
Kwakers. Na de voorjaarsvakantie zal Rianne de kinderen weer 
verwelkomen in haar groep op de Kwakers. 

Per 1 april zal Anjetta ons gaan verlaten voor een mooie 
uitdagende baan (intern begeleider op de BMS) bij onze 
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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 

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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naaste collega’s. Voor RT hebben we inmiddels een nieuwe 
collega gevonden die deze taak op zich gaat nemen: Wieke. 
Op dit moment is Wieke leerkracht van groep 3/4. Zij zal dit tot 
de zomervakantie daarnaast ook blijven doen. Komende tijd 
zal ze worden ingewerkt door Anjetta. 

In deze nieuwsbrief kunt u weer grote diversiteit aan berichten 
lezen. Over het schaaktoernooi waaraan onze leerlingen deel 
hebben genomen, iets over schoolskiën, een interview met 
een teamlid in de zitzak en meer.  

Ik wens alle ouders en kinderen van de KMS een fijne 
voorjaarsvakantie en zie ieder graag weer vanaf 25 februari! 

Riet van der Gaag 

School-skiën 
Het school-skiën staat weer voor de deur. Net als vorig jaar 
willen we daar dit jaar bij aanwezig zijn met een aantal teams. 

Elke school mag meerdere teams inschrijven. Een team bestaat 
uit minimaal 3 en maximaal 6 personen. Binnen elk team mag 
maximaal 1 wedstrijdlicentiehouder mee doen van de NSkiV. 
Voor meer details zie bijgevoegde informatie. 

De wedstrijden zijn dit jaar op zaterdag 16 maart om 10:00. Let 
op, dit is een lang weekend ivm landelijke staking op vrijdag 
15 maart. 

De slalomwedstrijd is op baan 3 van de Wolfskamer in Huizen. 

Ouders dienen zelf hun kinderen te begeleiden naar de baan, 
evt. rijden met elkaar moet onderling worden afgestemd. 

Welke kinderen kunnen meedoen: minimaal 3/4 jaar ski-
ervaring op de borstelbaan of minimaal 5 jaar ski ervaring in 
de sneeuw. Er zijn 2 trainingen mogelijk voorafgaand aan de 
wedstrijd om te wennen aan de baan en de slalom. De data 
gereserveerd voor de KMS teams zijn: donderdag 28 februari 
van 15.30-16.30 en op donderdag 7 maart van 16.30-17.30 (let 
op wisselende tijden, bedoeld om iedereen een kans te geven 
deel te nemen aan 1 van beide trainingen) 

Barbara van der Vlugt (Christopher 7/8 Renske) zal deze 
trainingen begeleiden, nog een enthousiaste ouder is zeer 
welkom mee te doen, dus geef dat vooral even aan. We hopen 
dat het past en dat iedereen een keer kan komen trainen voor 
een mooi resultaat bij de wedstrijd! 

Er worden teams samengesteld zodra het aantal inschrijvingen 
bekend zijn. 
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Schoolkrant! 

De schoolkrant keert terug? 

Het is een poosje te stil 
geweest… Het is tijd om de 
schoolkrant nieuw leven in te 
blazen! Op onze mooie 
nieuwe website hebben we 
ruimte gecreëerd om digitale 
schoolkranten te publiceren, 
gemaakt door de leerlingen.  

We zoeken ouders die dit 
proces met de kinderen willen 
en kunnen begeleiden, b.v op 
vrijdagmiddagen.  

Meld je aan via: 
administratie@kmsbussum.nl 

Redacteur Nieuwsbrief 

We zijn op zoek naar een of 
twee ouders die de content 
van de nieuwsbrieven kunnen 
redigeren en vormgeven in de 
nieuwsbrief. Meedenken over 
het format kan daarbij horen. 
Het gaat nadrukkelijk niet om 
(her) schrijven van artikelen, 
maar puur om alle verzamelde 
content in een mooi jasje te 
zetten.  

Meld je hiervoor aan via: 
administratie@kmsbussum.nl 
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Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is € 8 per deelnemer.  De 
kosten voor het trainen zijn € 4,- per persoon per training 
(voor gebruik van de baan en materiaal, ongeacht of 
deelnemers al lid zijn van de vereniging). Graag dit geld ( € 
12,- bij 1 training of €16,- als je denkt 2x te komen trainen) en 
het inschrijfformulier van uw kind in een envelop meegeven 
en inleveren bij Laura (inschrijfformulier is bijgevoegd in 
apart document). 

De beste teams kwalificeren zich uiteindelijk voor de finale. 
Deze teams worden door de Nederlandse Ski Vereniging 
uitgenodigd om deel te nemen aan de finale welke plaats 
vindt op 6 april 2018 in SnowWorld Zoetermeer. 

Leuk als je voor onze school wilt strijden, dus geef je snel op; 
het liefst voor de voorjaarsvakantie, maar uiterlijk dinsdag 26 
februari. Aanmeldingen die hierna binnenkomen kunnen we 
niet meer honoreren. 

De school schrijft de teams in, u hoeft alleen het 
aanmeldingsformulier en inschrijfgeld op school in te 
leveren. 

Schoolschaaktoernooi 

Tijdens het Schoolschaaktoernooi Gooise Meren 2019, 
afgelopen zondag 
10 februari, deden 
drie teams van de 
KMS mee. Onze 
spelers (Pieter L, 
Wouter B, Wick K, 
Floris L, Pieter V, Cas 
E, Tijn H, Thomas W, 
Joris de V, Féline W, 
Hanna B, Maarten T, 
Dania S en Gijs van 

D) hebben zeven 
rondes lang hard geconcentreerd en slim gestreden. Helaas, 
in de laatste rondes moest de KMS de Comeniusschool en 
de Vrije School Michaël boven zich dulden.  

Het was bomvol in het Denksportcentrum met 22 teams van 
10 scholen. Jeugdschaken wordt duidelijk steeds 
populairder. Op de KMS is al een aantal jaar schaakles en 
een wachtlijst. Maar ja, we hebben maar één Tom. 
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Parkeerouders gezocht 

Nog steeds wil het maar niet 
lukken met veilig rij- en 
parkeergedrag, zowel in de 
ochtend als de middag. 

Ouders rijden te hard, keren 
voor de school in plaats van 
door te rijden naar de keerlus. 
Laveren zodoende door 
fietsende kinderen heen en 
parkeren voor de gele streep 
(vrijhouden voor uitgaande 
schoolkinderen) of op de 
plaatsen voor de NSO-busjes. 

Wij hebben uw hulp nodig. 
Hierbij doen een oproep voor 
verkeersouders die in de 
middag iets voor 15.00 uur 
een poosje willen staan om 
alles in goede banen te 
leiden. Hoe meer ouders, hoe 
minder je aan de beurt bent.  

Als we een paar weken met 
z'n allen goed letten op het 
parkeer- en rijgedrag kunnen 
we er hopelijk een veiliger 
situatie van maken.  

Wibe gaat weer een poosje in 
de ochtend bij de voorkant 
van de school staan. 

U kunt zich opgeven als 
verkeersouder bij Laura: 
administratie@kmsbussum.nl 

https://kmsbussum.nl/wp-content/uploads/2019/02/LOSSE-INSCHRIJFSTROOK-SCHOOLSKI%C3%8BN-2019-1.docx
mailto:administratie@kmsbussum.nl
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In beeld: Schoolfruit! 

Om de foto's nog beter te kunnen 
zien, kunt u de pdf inzoomen.  

Gevonden... 

Deze ring is 2 maanden geleden 
gevonden voor de klas van Isabelle 
in de gang beneden.

De jeugdafdeling van het Bussums Schaakgenootschap 
organiseert het Schoolschaaktoernooi en dit jaar organiseerde 
de KMS mee, omdat we de winnaar van vorig jaar waren. 
Aanspreekpunt zijn, verkeer regelen, twee barren draaien, 
krakende chipszakjes verkopen en 'sssst-er-wordt-geschaakt' 
roepen; het was een gezellige KMS-boel. Onze schakers 
gingen naar huis met een derde, tiende en zeventiende plek 
en we kijken terug op een hartstikke leuke middag. 

In de zitzak 
Elke nieuwsbrief neemt een KMS'er plaats in onze zit zak. We 
vragen hem of haar het hemd van het lijf. Dit keer conciërge 
Wibe.  

Wie ben je? Wat doe je? 
Ik ben Wibe , ik ben de conciërge van het 

hoofdgebouw , het Kwetternest en van 
de Kwakers. 

Wat heb je hiervoor gedaan? 
Voor ik concierge werd was ik 
werkzaam in de plasticindustrie 
(extrusieoperator) voornamelijk 
verpakkingsmaterialen. 

Waar woon je? 
Ik woon In Nederhorst den Berg, dat 
ligt in de gemeente Wijdemeren met 
een totaal van bijna 24.000 inwoners 
waarvan er in Nederhorst ongeveer 

5500 wonen. 

Waar kom je graag in Gooise Meren? 
Overal waar water is kom ik graag vanwege mijn hobby , en 
regelmatig te vinden in het Snookertje , op de  Elise 
Dammershof. 

Wat zou je doen als je één dag burgemeester was? 
1 dag is zo kort, ik zou kijken wat ik kan betekenen voor de 
mensen die in armoede leven, en voor de stichtingen die zich 
daarvoor inzetten. 

Wat weten mensen niet van je denk je? 
Ik denk dat veel mensen niet weten dat mijn hobby darten is en 
dat ik naast conciërge ook glazenwasser ben . 

Wat zou je met 100 euro doen? 
Lekker een avond naar de bioscoop en daarna gezellig ergens  
de rest van de avond in een gezellig cafeetje doorbrengen 
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Van Aleid: de 
voorleeswedstrijd 

Op school deed groep 7/8 mee 
aan de nationale 
voorleeswedstrijd. Iedereen 
mocht in de klas een stukje 
voorlezen en daarna mochten we 
stemmen op de twee mensen die 
jij het beste vond. Dat deden alle 
drie de klassen. Elke klas koos 
dus twee kinderen. Dat waren 
Wick en Fleur uit de klas van 
Sylvia en Isabelle, Renée en Felix 
uit Carolien haar klas en Derk en 
Aleid van Renske. Die zes 
kinderen moesten weer een 
stukje voorlezen, maar dan aan 
alle kinderen in groep 7/8. Toen 
gingen we weer stemmen en 
toen had ik, Aleid, gewonnen en 
werd ik schoolkampioen 
voorlezen.  

Ik mocht naar de voorrondes. Ik 
mocht voorlezen in de 
bibliotheek in Muiden. Ik las voor 
uit ‘Shock’ van Mel Wallis de 
Vries. Deze ronde had ik helaas 
niet gewonnen. Dus ik was niet 
door. Al de andere kinderen 
waren heel goed, maar ik vond 
het een leuke ervaring.

Wat is je ideale vrije dag en met wie? 
Ik vis graag dus als het mooi weer is zit ik met mijn vrouw aan 
het water of een dag op de motor weg naar Zandvoort of 
Scheveningen, of lekker een dagje op de spiegelplas met een 
bootje. 

Heb je nog dromen?  
Natuurlijk , iedereen heeft dromen , mijn droom is een mooi 
huis aan het water uiteraard. 

Vertrek Cellina KMS 
Zoals jullie weten ga ik weg bij de KMS. En dat is niet omdat ik 
het lesgeven bij de KMS niet leuk vond, maar omdat ik een 
kans kreeg om meer lesuren te krijgen op een andere school. 
Omdat ik bij de KMS maar 1,5 dag kon werken heb ik 
gesolliciteerd bij een school waar ik vier dagen kon werken.  

Nu ik daar aangenomen ben, betekent dit voor mij dat ik nu 
maar op twee scholen les hoeft te geven in plaats van drie. 
Daardoor wordt het voor mij makkelijker om deel te nemen 
aan een evenement (denk aan sportdag of kerstdiner) op een 
school. Nu moest ik vaak bij de ene school iets afzeggen, 
omdat ik al een afspraak had gemaakt bij een andere school.  

Ik kijk met plezier terug op mijn werktijd bij de KMS en had ik 
de mogelijkheid gehad om hier meer uren te gaan werken 
dan was ik zeker gebleven. 

Tot ziens, Cellina. 

Nood, ziek en privacy 
Privacyvoorkeuren 
Nog niet alle ouders hebben hun privacyvoorkeuren 
aangegeven in de parro-app. Gelieve dat alsnog te doen. 

Ziekmeldingen 
Ziekmeldingen graag altijd via de parro-app doorgeven aan 
de leerkracht. Als het niet anders kan, dan belt u de KMS en 
spreekt u het in ( voor 8u30) of geeft het door (na 8u30). 

Noodnummers  
Noodnummers in het ouderportal zijn alleen bedoeld voor 
nummers van derden (grootouders, au pair, buren etc.) in het 
geval u niet te bereiken bent. Graag daar niet uw eigen 
mobiele nummer opgeven, dat hebben wij immers al.


