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Van de directie 

Beste ouders, 

Net als vorig jaar voor 
Kerstmis, is de school 
eerder gesloten vanwege 
lockdown. Gelukkig 
hadden we er wel een 
beetje rekening mee 
gehouden waardoor we 
nog wel een alternatieve 
Kerstviering konden 
organiseren in de week 
van 13 tot 17 december. Er 

stond een prachtige grote kerststal in de hal en 
op donderdag en vrijdag was er een 
verhalenverteller die bij de kerststal voor iedere 
klas een of twee verhalen heeft verteld. En 
vrijdag was er natuurlijk het Kerstontbijt in alle 
klassen, wat voor veel kinderen een hoogtepunt 
in het jaar is. Zelfs de kinderen die vanwege 
corona of om andere reden thuis waren, konden 
online (deels) meedoen. Al met al was het een 
sfeervolle afsluiting van 2021 op school.  
Deze week verzorgen we net als eerder de 
noodopvang. Nu we geen online lessen hoeven 
te verzorgen, is dat beter te doen. Maar het feit 
dat de nieuwe variant van het virus zo snel om 
zich heen grijpt maakt dat we ons ook zorgen 
maken. Daarom is het fijn te merken dat veel 
ouders ook echt hun best doen de kinderen 
zoveel mogelijk thuis op te vangen. Dat wordt 
door het team zeer gewaardeerd. 

Afgelopen twee maanden waren er op de KMS 
heel wat besmettingen onder de leerlingen en 
het personeel. Sinds 1 november zijn we dat 
gaan bijhouden: er zijn drie klassen in 
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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 

Website

U kunt op onze website en Parro terecht 
voor het ziekmelden van uw kind, of 
voor als u simpelweg een vraag heeft.  

Ook voor het aanvragen van verlof of 
als u meer wilt weten over onze filosofie 
gaat u naar kmsbussum.nl. 

Daarnaast vindt u hier een overzicht van 
alle vakanties,  studiedagen en overige 
activiteiten. 
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quarantaine geweest, circa 55 leerlingen positief 
getest (voor zover bij ons bekend) en drie 
leerkrachten hebben corona opgelopen. 
Daarnaast zijn er ook twee leerkrachten om 
andere redenen langer uitgevallen. Alles bij 
elkaar hebben we regelmatig vervanging moeten 
regelen, maar met extra inzet en flexibiliteit van 
collega’s en stagiaires hebben we veel kunnen 
oplossen. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat 
de kwaliteit van onderwijs soms wel onder druk 
komt te staan. We zijn ons dat bewust en doen 
ons best dit zo goed mogelijk in te vullen.  
Op 12 november hebben we op feestelijke wijze 
afscheid genomen van Mieke Hotting die na 31 
jaar op de KMS met pensioen is gegaan. Het 
grootste deel van die tijd was ze het vertrouwde 
gezicht als intern begeleider. In deze nieuwsbrief 
leest u een bericht van haar. Half november heeft 
Renske van der Maas het stokje van haar 
overgenomen.  

Hoopt u ook zo dat de kinderen 10 januari 2022 
weer gewoon naar school kunnen? Wij in ieder 
geval wel. We zijn evengoed deze week gaan 
bedenken wat te doen in het geval we dicht 
moeten blijven en online onderwijs moeten gaan 
verzorgen. We hoeven het wiel niet meer uit te 
vinden, maar moeten wel voorbereiden. Ook het 
verzorgen van de noodopvang wordt dan een 
hele uitdaging. Komt het zover, dan zal maandag 
10 januari een dag van omschakelen zijn.  

Dit schooljaar organiseren we een aantal 
activiteiten omdat de KMS 70 jaar bestaat. In dat 
kader hebben we in de week van 24 tot 28 
januari 2022 een schaatsbaan op het plein bij het 
hoofdgebouw. Ook is het plan op vrijdag 28 
januari een ‘winterfair’ te organiseren, maar of dit 
door kan gaan is nog onzeker. 
In deze nieuwsbrief vindt u artikelen over diverse 
onderwerpen, zoals de leerlingenraad, 
opbrengst van de sponsorloop en meer. 
Save the date: online ouderavond van 27 
januari 2022. De inhoud van avond zal o.a. 
bestaan uit informatie vanuit directie en bestuur. 
  
Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, een gezellige 
jaarwisseling en een goede start van 2022! 

Riet van der Gaag 

 

Verkiezingen 
Medezeggenschapsraad 

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige KMS-
nieuwsbrief en in een latere mail van de directie, 
is de Medezeggenschapsraad (MR) van de KMS 
op zoek naar één ouder. Twee ouders hebben 
zich aangemeld en dat betekent dat er 
verkiezingen moeten worden georganiseerd.  

Op 16 december heeft Laura Neuhaus u hierover 
een mail gestuurd.  

Stem uitbrengen 
De MR bestaat uit verschillende geledingen: 
ouders en personeel. Ouders kiezen door 
verkiezingen, de vertegenwoordigers in de 
medezeggenschapsraad. Alle ouders mogen een 
stem uitbrengen op verkiesbare ouders. Een 
stem wordt digitaal uitgebracht.  

Graag willen wij u verzoeken om uw stem uit te 
via de link in de e-mail, die u dus op 16 
december ontving. Deze mail bevat ook de 
documenten waarin de kandidaten zich 
voorstellen.   

U mag als ouder één keer uw stem uitbrengen. 
De verkiezingen sluiten op maandag 10 januari 
2022. 

Met vriendelijke groet, 

namens de MR, 

Joost Lanshage 
voorzitter 
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Afscheid Mieke Hotting 

Beste  ouders 

Vrijdag 12 november was mijn laatste werkdag 
op de KMS, omdat ik  de pensioengerechtigde 
leeftijd heb bereikt. Ik ben lange tijd met veel 
plezier op de KMS werkzaam geweest. Het was 

voor mij een  
levendige en 
inspirerende 
werkomgeving. 

Ik heb een 
geweldige 
afscheidsdag 
gehad en 
genoten van de 
optredens die 
alle klassen 
hebben laten 
zien. Het leuke 
was dat ik 
daardoor ook 
alle leerlingen 

van onze school nog een keer zag. Ik heb dan 
jaarlijks lang niet alle ouders in mijn kantoor 
gezien of gesproken, jullie kind heb ik wel 
regelmatig gezien. Ook bespraken de 
leerkrachten en ik jaarlijks zeker 4 keer de hele 
groep. Het gaat bij die besprekingen altijd om de 
ontwikkeling, het welzijn en de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. Door het 
afnemen van de tweejaarlijkse leestoetsen sprak 
ik elke leerling met daarbij voor mijzelf als 
belangrijkste doel met elk kind een kort contact 
te hebben.  

Ik zal het missen; de levendige omgeving van 
onze mooie school! Ik heb echter ook zin in deze 
voor mij nieuwe fase.  

Veel dank voor de samenwerking en ik wens 
jullie en jullie kinderen alle goeds voor de 
toekomst! 

Mieke Hotting 

Leerlingenraad 2021-2022 stelt 
zich voor 

Hoi ik ben Zeeger en ik ben in de leerlingenraad 
gekomen door… een pitch! Mijn idee is een 
schommel te bouwen en met een hek zodat er 
geen mensen worden geraakt, mijn tweede idee 
was (en is) om tosti en noedeldag terug te 
brengen. Waarom ik? Ik denk dat ik goed naar 
anderen kan luisteren en kan begrijpen wat zij 
willen. 

Ik, Berend, wilde bij de leerlingenraad, omdat ik 
in mijn laatste jaar op deze school nog mijn 
ideeën die ik al sinds groep 3 heb kan bespreken 
en misschien uitwerken. Ik wil de school ook nog 
veiliger maken met de dingen die nog niet veilig 
genoeg zijn. 

Hoi, ik ben 
Elodie, ik ben 
in de 
leerlingenraad 
gekomen 
door een 
poster en een 
pitch. Mijn 
ideeën zijn 
aan het eind 
van het jaar 
een groot 
feest, heel 
misschien nog 
blijven slapen, 
tosti dag, in de lente en de herfst de natuur in en 
dan mooie foto's maken, schoolkrant en leuke 
dingen op het schoolplein. Ik zit in de 
leerlingenraad omdat ik goed kan samenwerken. 
Ik kan goed luisteren naar anderen. Ik ben lief 
tegen anderen. Ik kan goed doorzetten. Ik kan 
duidelijk zijn. Ik kan mijn plannen doorgeven en 
mijn creativiteit goed los laten in de 
leerlingenraad. 

Hi, ik ben Jetske. Ik zit in de leerlingenraad, 
omdat ik graag wil helpen om de school leuker 
en fijner te maken. En ik zal alle ideeën steunen 
en altijd ten sprake brengen in de leerlingenraad. 

Hallo ik ben Julie en ik ben penningmeester en 
ik ben tien! 

Nieuwsbrief 2 KMS 21/22 �3



December 2021

Hoi, ik ben Caroline, ik zit in de leerlingenraad 
doordat Hélène mij koos. Mijn ideeën zijn een 
feestje aan het eind van het schooljaar, een 
pyjamadag en ik zou leukere boeken willen; 
bijvoorbeeld fantasie boeken en realistische 
boeken. Ik ben goed voor de leerlingenraad, 
omdat ik met veel creatieve ideeën kom. 

Hoi, ik ben Saar en ik zit in de leerlingenraad 
eigenlijk zat ik vorig jaar al in de leerlingenraad 
maar we hebben niet zoveel kunnen doen door 
corona. Daarom ben ik nu geen 
klassenvertegenwoordiger maar voorzitter. Ik heb 
goeie ideeën om de school wat leuker te maken. 

Hoi, ik ben Bastiaan. Ik zit in de leerlingenraad, 
omdat we vorig jaar hadden geloot en ik zit er dit 
jaar in omdat we vorig het jaar niet hadden 
afmaken door corona. Ik ben geen 
klassenvertegenwoordiger, maar een secretaris 
voor de ideeën en schrijf die dan op. Ik kan goed 
samenwerken en ik wil veiligheid op school 

Hoi. Ik ben Julie. Ik zit in de leerlingenraad, 
omdat ik vorig jaar er ook in zat, maar toen kon ik 
niet zo veel doen door corona. Dus heb ik een 
herkansing gekregen. Ik ben de penningmeester 
en ik ben geschikt voor de leerlingenraad, omdat 
ik veel van plannen/organiseren houd. Ik heb 
veel creatieve ideeën en ik vind het super leuk 
dat ik er in zit! 

Hoi, ik ben Aylin en ik zit in de leerlingenraad 
door een poster. Mijn ideeën zijn een 
klassenfeest en ik zit in de leerlingenraad omdat 
ik goed kan begrijpen wat mensen zeggen. Doei 
doei! Aylin. 

Sint en Kerst op de KMS 

Op 15 november 
kwam, ter 
vervanging van 
de officiële 
intocht in de 
gemeente, 
Sinterklaas op alle 
scholen langs. In 

een 

brandweerauto met gillende sirenes werd 
Sinterklaas bij ons afgezet en maakte een rondje 
op het plein langs alle kinderen. 

Op 3 december onthaalde de Sint buiten in een 
speciaal voor hem 
opgezette partytent 
alle groepen (corona 
proof), waarbij Hij 
voor ieder kind een 
speciaal woordje had. 
In de tijdelijke 
slaapkamer in de hal 
van de KMS had 
Sinterklaas een paar 
weken daarvoor al 
heerlijk geslapen op 
onze school tijdens 

de nachtelijke dakwerkzaamheden in de buurt 

Kerst 
Wat hadden we dit jaar een mooie, grote 
kerststal in de hal, compleet met schapen, ezel en 
kameel. Wel een beetje jammer dat we er niet zo 
lang van konden genieten vanwege de 
voortijdige sluiting… Wél hebben alle groepen 
nog in de laatste week van Abe de 
verhalenverteller spannende en mooie 
kerstverhalen te horen gekregen, die hij bij de 
stal aan ze 
voordroeg. 
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Kerstkaarten voor Project 
Glimlach 

Kerst vieren in het ziekenhuis is voor niemand 
leuk, zeker niet voor kinderen. RTL kwam in 
december met een mooie 
actie, RTL Project Glimlach, waarbij zij geld 
ophalen voor Stichting Kinderziekenhuizen van 
Oranje. 

Met dit geld wil deze stichting projecten 
realiseren die angst, pijn en stress bij de jonge 
patiëntjes in de kinderziekenhuizen verminderen. 

Onderdeel van de actie is dat zij vanuit 
RTL Project Glimlach kijkers oproepen om in 
december kerstkaarten te sturen naar de zieke 
kindjes die deze kerst helaas in het ziekenhuis 
moeten doorbrengen. 

Onze leerlingen hebben over de 300 prachtige 
kerstkaarten gemaakt die we vorige week 
hebben verstuurd naar RTL. Dus de kaarten zijn 
inmiddels al bij de kinderen in de ziekenhuizen 
terecht gekomen. O.a. die mooie kat/kerstboom 
van Eke hierboven! 

Opbrengst sponsorloop 
Kinderen in Nood 

Opbrengst sponsorloop KMS Kinderen in Nood, 
waar ging het geld uiteindelijk naartoe? 

Vorig jaar hebben de leerlingen een fantastisch 
bedrag opgehaald voor de stichting Kinderen in 
Nood. Ze waren er stil van….De ruim € 9000,00 is 
gebruikt om in een school in Hongarije een 
nieuwe verwarming aan te leggen. 95 % Van de 

gezinnen in die regio leven daar ver onder de 
armoedegrens. Nu de kachel daar weer brandt is 
het een extra stimulans voor de kinderen om naar 
school te gaan in de winter. Thuis is het vaak te 
koud. Het project heet Last Village, Last hope. Dit 
schetst al een beetje de situatie. 

Eric de Jong, Vice President - Foreign Affairs  van  
Foundation Kinderen in Nood zou in november 
aan de bovenbouw een presentatie geven over 
het project.  Vanwege corona is dit opgeschoven 
naar een nog nader te bepalen datum in het 
nieuwe jaar. Eric komt inhoudelijk wat meer 
vertellen over het project en een presentatie 
laten zien. 

Voetbalkamp SDO Bussum in 
kerstvakantie 

Ubuntu Sport en SDO Bussum hebben sinds kort 
de handen ineengeslagen om leuke en leerzame 
voetbalevenementen te organiseren, ter 
bevordering van plezier, ontwikkeling en 
prestatie van jeugdspelers én jeugdtrainers in de 
regio Bussum. In de kerstvakantie, op 4 en 5 
januari, staat het eerste voetbalkamp gepland! 
Tijdens deze draaien draait het om lekker 
voetballen en plezier maken in een positieve en 
relaxte sfeer. Het voetbalkamp staat onder 
leiding van goede trainers die zijn opgeleid 
volgens de Sport tot Grow aanpak, daardoor 
kunnen zij een plezierige sfeer creëren en bij 
kinderen bewust de sportieve, persoonlijke en 
sociale vaardigheden ontwikkelen. Respectvol 
met elkaar omgaan, verantwoordelijkheid nemen 
en samenwerken zijn belangrijke elementen van 
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de Sport to Grow aanpak. Aan de hand van een 
inspirerend programma wordt gewerkt aan 
techniek, motoriek en teamspel.  

Neem voor meer informatie ook gerust een kijkje 
op onze website. 

Acacia geveld 

De prachtige oude en grote acaciaboom die pal 
voor het kantoor van Riet stond en waar de 
eekhoorntjes in en uit klommen, was helaas van 
binnen geheel verrot. Er bestond gevaar voor 
afbreken van grote stukken, dus onze boom 
moest om! Er is een mooie rode beuk voor 
teruggeplaatst op de plek waar de acacia stond. 
Deze moet nog wel een beetje groeien! 

Nieuwsbrief 2 KMS 21/22 �6

Overzicht vakanties en 
studiedagen 21/22 
 
 
  
 

  

Kerstvakantie 
25 december 2021 t/m 9 jan 2022  
 
Studiedag 
Vrijdag 18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 
19 t/m 27 februari 2022   

Studiedag 
Donderdag 17 maart 2022 
 
Goede vrijdag 
15 april 2022  
 
Tweede Paasdag 
18 april 2022  
 
Meivakantie 
23 april t/m 8 mei 2022  
 
Hemelvaart  
26 en 27 mei 2022 
 
Tweede Pinksterdag 
6 juni 2022 

Vrijdag 15 juli 2022 
kinderen om 12.00 uur vrij 
 
Zomervakantie  
16 juli t/m 28 augustus 

https://ubuntu-sport.com/club-voetbalkamp/sdo-bussum-voetbalkamp-in-de-kerstvakantie/
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