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'Nu hoor ik er echt bij'  
Beste ouders, 

Dit is mijn laatste stukje als interim directeur van de KMS, want 
na de meivakantie komt het woord ‘interim’ te vervallen. Wat er 

praktisch gaat veranderen is dat 
ik vier dagen op de KMS zal zijn 
in plaats van de huidige drie.  
Het voelt ook wel een beetje 
anders de directeur van de KMS 
te zijn, ‘nu hoor ik er echt bij’. 
Misschien ga ik met andere ogen 
kijken en me vaker afvragen ‘wat 
vind ik hier eigenlijk van?’ 

Regelmatig wil ik weten ‘wat is hier de bedoeling?’ en 
daarnaast vind ik het belangrijk dat ik me blijf verwonderen en 
niet alles zo maar aanneem. Ik doe mijn best dat vast te 
houden. Ik loop sinds vorige zomer rond op de KMS, ben 
steeds enthousiaster geworden en heb er veel zin in om langer 
leiding te gaan geven aan deze mooie school! Dank voor alle 
positieve en enthousiaste reacties die ik afgelopen week van u 
heb mogen ontvangen!  

We staan aan de vooravond van Pasen en op school staan we 
stil bij de viering ervan middels het Paasontbijt. Ook heeft het 
Paasverhaal aandacht gekregen, o.a. bij het bezoek van de 
groepen aan de Mariakerk. Ik ben met een van de groepen 
mee geweest en was aangenaam verrast over de wijze waarop 
we werden ontvangen en begeleid.  

Sinds de voorjaarsvakantie heeft het team tijdens een paar 
studiemiddagen aandacht besteed aan de visie van ons 
montessori-onderwijs. Het is fijn en zinvol om met elkaar in 
gesprek te zijn over de zaken die ons dagelijks bezig houden 
in het onderwijs. Uitgangspunt is dat we een school met 
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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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modern montessori-onderwijs willen zijn. Maar wat betekent 
dit en hoe ziet dat er dan bij ons uit? We onderzoeken ook met 
elkaar ‘hoe doen we dingen nu’ en ‘hoe kunnen we het beter 
doen’. Bijvoorbeeld: zitten we op een lijn, stemmen we 
voldoende af, doen we wat we zeggen dat we doen, etc. We 
hebben het dan bijvoorbeeld over plannen van de instructies 
en lesjes en het lopen van de rondes (om kinderen individueel 
te helpen). Het is belangrijk om als team hier tijd aan te 
besteden en te blijven werken aan ontwikkeling van ons 
onderwijs. We gaan komend jaar verder met dit visietraject.   

Er hebben afgelopen weken veel activiteiten plaatsgevonden 
en er is dus weer veel te lezen in deze nieuwsbrief.  We 
hebben feestelijk afscheid genomen van Anjetta, die nu bij 
onze collega’s van de BMS werkt. Piet Paulusma is op bezoek 
geweest voor de opname van een weerbericht, we hebben 
doppen gespaard voor knikkertegels, er waren lessen over 
duurzaamheid, er was Girlsday voor meiden van 7/8, er zijn 
leerlingen van het vmbo op bezoek geweest, we hebben een 
planetarium in de school gehad, en nog veel meer.  

Ik wens u allen gezellige Paasdagen en een fijne meivakantie 
toe! 

Riet van der Gaag 

School-skiën! 
Zaterdag 10 maart hebben twee teams van de KMS 
meegedaan aan de school-ski-kampioenschappen. Zeeger, 
Geeske, Isa en Christopher hebben met hun team de landelijke 
finale gehaald! Deze werd gehouden op 7 april in Snowworld 
Zoetermeer. Hier is ons team 12e geworden van de 24 , goed 
gedaan! 
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Sparen, sparen, sparen! 

  
Er werd wat gespaard de afgelopen 
maanden; doppen voor 
knikkertegels (gelukt! 5 tegels zijn 
er gemaakt en zijn donderdag 
gelegd op de verschillende 
schoolpleinen), van de overige 
doppen wordt een kleurige kruk 
gemaakt. 

De leerlingenraad deed een 
oproepje de lege flessen na het 
Wandelen voor Water in te leveren, 
zodat we kunnen sparen voor extra 

speeltoestellen voor op het plein. 
Nog steeds worden er flessen 
ingeleverd, na de vakantie komt er 
een update! 

Van de leerlingenraad 

Weten jullie nog dat wij 
armbandjes hebben verkocht 
voor de voorjaarsvakantie.  
Dat was in de week van wereld 
kinderkankerdag.  
Dat hebben wij gedaan voor 
gezinnen met een kind met 
kanker (wij hebben dat gedaan 
voor de VOKK).  
Wij hebben tot nu toe al EUR 
462,90  opgehaald.  
Wij willen iedereen bedanken 
voor het geld dat jullie gegeven 
hebben.  
  
Nada & Liliane   
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KMS en Girlsday 

Op donderdag 11 april was het Girlsday. In heel Nederland 
openden bèta-, technische, ICT-bedrijven en technische of 
ICT-afdelingen van bedrijven hun deuren voor meisjes van 
10 tot 15 jaar. T-Systems Nederland deed dit jaar voor het 
eerst mee en ontving 31 meisjes uit groep 7 en 8 van de 
Bussumse Katholieke Montessori School. Op het programma 
stond onder andere een bezoek aan het Innovation 
Experience Center op het T-Systems hoofdkantoor in het Life 
gebouw in Utrecht Papendorp.  

Een groep enthousiaste mensen van T-Systems bedacht 
speciaal voor Girlsday een inspirerend en leerzaam parcours 
voor de meiden, dat bestond uit drie onderdelen. 

Lermin Coban gaf een rondleiding in het innovatiecentrum. 
Zij liet zien wat je allemaal kunt meten met sensoren en wat 

je dan kunt doen met die informatie om het dagelijks leven 
makkelijker te maken. 

Tijdens de  Talenten Workshop van de HR-experts leerden de 
meiden welke talenten en vaardigheden je allemaal in kunt 
zetten op gebied van IoT. Ben je creatief? Kun je goed 
rekenen? Ben je goed in organiseren of ben je goed in taal? 
Alle deze talenten zijn inzetbaar! En waarom is het eigenlijk 
zo belangrijk dat meer meisjes kiezen voor IT? En ontkom je 
nog aan digitalisering als je ouder wordt? Ook het 
onderwerp Cloud kwam voorbij. Waar staat je data eigenlijk 
en hoe ziet een datacenter er eigenlijk uit? De quote van de 
dag was toch wel: “Ik begreep nooit waarom dataopslag 
geld kost, want je hebt toch wolken genoeg?” 

Ook gingen de meiden programmeren met Calliope. 
Hiermee leren de kinderen de beginselen van 
programmeren op basis van het spelletje steen, papier 
schaar.   

Voor de T-Systems was het een geslaagde en inspirerende 
dag met veel plezier, blije gezichten en leuke feedback van 
de meisjes. Bedankt KMS voor jullie komst!
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Piet op de KMS! 

Dinsdagmiddag 26 maart 
verzamelden ouders en kinderen 
zich om half zes op het schoolplein 
van de KMS, want Piet Paulusma zou 
het weerbericht op de KMS filmen. 

Half zes startte de cameraman met 
het filmen van sfeer momenten in de 
klassen en op het schoolplein. De 
kinderen waren aan het spelen op 
het plein en ouder kletsten gezellig 
met elkaar. Om 18u zou Piet 
Paulusma zelf arriveren. De sfeer was 
goed en de kinderen stonden om 
18u bij het hek Piet op te wachten. 
18.20u kwam hij aan en nam alle tijd 
om kinderen handtekeningen te 
geven en foto’s met hem te maken. 
Daarna ging de hele groep naar de 
achterkant van het schoolgebouw 
om daar de opnames te voor het 
weerbericht van die avond maken. 
Riet werd geïnterviewd en ook Pien, 
Fien en Sterre mochten een vraag 
beantwoorden. Het was een 
geslaagd einde van de dag met een 
grote opkomst. 

Voor het terugzien van het 
weerbericht kan op SBS 6 gekeken 
worden om 22.40u en 23.30u 
dinsdag 26 maart. 
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In beeld 

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

Thema Leskracht: planeten 

Knikkertegels na sparen! 

De leerlingen van de KMS wandelden  
het fantastische bedrag van EUR 
10.465,00 bij elkaar!

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 leerkracht 
Renske van der Maas. 

Wie ben je? Wat doe je?  
Ik ben Renske van der Maas. 
Ik ben bijna 50 jaar. Ik ben 
getrouwd en heb twee 
dochters van 18 en 16 jaar. Ik 
heb tropische landbouw 
gestudeerd. Kon in die tijd 
niet aan werk komen en heb 
daarna de twee-jarige Pabo 

gedaan. Sta denk ik al bijna 25 jaar voor de klas. Geef graag les 
in de bovenbouw. Maar vind het ook heel leuk om W&T les te 
geven aan alle kinderen op school.  

Wat heb je hiervoor gedaan? Of : Wie is je familie? 
Voordat ik op de KMS kwam werken, woonde ik met mijn gezin 
een jaar in Italië. Daarvoor woonde ik in Lochem en gaf les op 
een dorpsschool in Barchem.  

Waar kom je vandaan?  
Ik ben geboren in Lochem en ben daar naar school gegaan. 
Toen ik de Tropische Landbouw ging doen, ben ik in Deventer 
gaan wonen. Ook heb in verband met mijn studie een jaar in 
India gewoond. En heb ik een reis gemaakt naar Nepal. 

Waar in de Gooische Meren kom je graag? 
Wat ik bijzonder vind aan het Gooi is dat je op korte fietsafstand 
hele verschillende plekken kan bezoeken. Ik hou van de natuur, 
dus fiets ik graag over de hei of naar een strandje. Maar ik 
geniet er ook van om in mijn eigen tuin te zitten.  

Wat zou je doen als je 1 dag burgemeester bent van Gooi 
en Vechtstreek? 
Alle leerkrachten van het basisonderwijs uitnodigen voor een 
gesprek over de status van de leraar.  

Wat weten de meeste mensen niet van je? 
Tja, niet alles wil ik natuurlijk delen... Dat ik schaakkampioen 
was op mijn basisschool. 

Wat zou je doen met 100 euro? 
Met mijn gezin lekker uit eten gaan.  

En wat zou je doen met een miljoen? 
Boerin worden in Italië   



April 2019

Nieuwsbrief 6 KMS �5

Afscheid Anjetta 

Na ruim 17 jaar op de KMS als 
leerkracht en RT’er te hebben 
gewerkt heeft Anjetta per 28 
maart een mooie nieuwe 
uitdaging aangenomen bij onze 
buren van de BMS. Anjetta gaat 
daar als Intern Begeleider aan 
de slag. 

We wensen Anjetta veel succes 
met haar nieuwe baan! 

Planetarium 

Nee, er was geen UFO geland in 
de speelzaal, wel stond er een 
gigantisch groot 
opblaasplanetarium waarin alle 
groepen een uurtje hebben 
mogen vertoeven en 
meegenomen zijn op een reis to 
infinity and beyond!

Wat is je ideale vrije dag en met wie? 
Met mijn gezin naar een Italiaans strand.  

Heb je nog dromen?  
Altijd  

Even voorstellen: Mario Blom 
Bonjour, Hi, 

Vanaf Dinsdag 5 maart ben ik de nieuwe vakleerkracht 
bewegingsonderwijs, ofwel gym meester.  

De afgelopen 2 jaar heb ik met mijn vriendin Laura gewoond 
en gewerkt in Montreal, Canada. 

We hebben daar erg veel kunnen genieten van de sneeuw en 
ijs in de winter.  

Nu wonen we weer in Amsterdam. Ik heb altijd van sport en 
spel gehouden en kan nog steeds moeilijk stil zitten. Ik doe 
zelf aan schaatsen, triatlon en Floorball. Ik heb er zin in om 

leuke, spannende en uitdagend gymlessen te gaan geven. 

Mario Blom 
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