
Februari 2022

Van de directie 

Beste ouders, 

De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur 
en de afgelopen zes weken zijn omgevlogen. 

Gelukkig was de school al 
die tijd open maar velen 
zijn afwezig geweest door 
corona. Al dan niet zelf 
besmet, maar in ieder 
geval in quarantaine thuis. 
Gelukkig zijn tussentijds 
de quarantaineregels 
versoepeld maar de 
besmettingen liepen 
daarna in eerste instantie 
hoog op. Op sommige 

dagen waren er 8 collega’s ziek thuis met als 
gevolg 5 groepen waarvan de leerkracht afwezig 
was. We moesten alle zeilen bij zetten maar met 
elkaar hebben we veel kunnen oplossen. 
Halverwege vorige week werd het rustiger met 
de corona-meldingen. Deze week vernamen we 
bovendien dat de landelijke maatregelen 
versoepeld worden. Ik verwacht dat we daar na 
de voorjaarsvakantie van kunnen profiteren. We 
zullen handhaven dat ouders ’s morgens de 
kinderen tot aan de deur (of het hek) brengen, 
dus niet de school in gaan. We hebben ervaren 
dat er meer rust is in school en de kinderen 
ongestoord beter beginnen. Maar nadat de 
school is opgestart, zijn ouders straks weer 
welkom in de school.  
Vanwege uitval van Melissa, stond Wieke 
afgelopen periode in groep 3/4 en kwam RT 
daardoor te vervallen. Vanaf de voorjaarsvakantie 
kunnen we dit anders oplossen en zal Wieke de 
RT weer gaan oppakken.  
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• Schaatsen, picknicktafels en nog veel 
meer... 

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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In februari zijn twee van onze stagiaires geslaagd 
voor hun examen: complimenten en felicitaties 
voor Nathalie en Karen! Zij blijven beiden als 
leerkracht aan de KMS verbonden en daar zijn 
we reuze blij mee. 
Een ander leuk bericht is dat we materialen in 
bestelling hebben voor het maken van 
groentetuintjes voor alle groepen. Daarvoor is de 
hoge berg aarde bedoeld die deze week op de 
straat was gestort. Verder zijn er ook nieuwe 
speeltoestellen in bestelling en deze worden half 
mei geplaatst. 

Na de voorjaarsvakantie starten we met een 
nieuw thema: lente: weer & klimaat.  

Ik wens iedereen een fijne voorjaarsvakantie! 

Riet van der Gaag 
 

Nieuw lid 
medezeggenschapsraad 

Mijn naam is Marcela 
Zacapa Kizilarslan en ik 
ben door de ouders 
gekozen als het nieuwe 
lid van de 
medezeggenschapsraad.  
Ik ben de moeder van 
Mikail (groep 5/6 H) en 
Aylin (groep 5/6 F).  

Afgelopen maand heb ik 
al kunnen aansluiten bij 

de eerste vergaderingen met de andere leden 
van de MR en het bestuur. Ik heb ontzettend veel 
zin en kijk er naar uit om, samen met het team, bij 
te dragen aan het behoud van de hoge kwaliteit 
van onze school.   

Kinderdebat 2022 

Tien leerlingen uit de bovenbouw gaan 2 maart, 
onder schooltijd, meedoen aan het kinderdebat 
2022. Er zijn vanuit deze groep leerlingen en ook 
vanuit andere scholen drie stellingen ingeleverd, 

waar alle deelnemende politieke partijen in 
Gooise Meren met kinderen over zullen gaan 
debatteren. 

Wie wil er nou geen bril? 

In Malawi is een (lees)bril niet zo vanzelfsprekend 
als bij ons. Ze zijn er dolblij met jouw oude 
leesbril. Wij zamelen ze in en sturen ze naar een 
Nederlandse kennis die daar woont en zorgt dat 
ze goed terecht komen! Heb je nog zo’n 
rommellaatje met een oude 
leesbril? Lever hem in! Na 
de vakantie komt er een 
inzameldoos in de hal of 
(laat het) afgeven bij Laura Neuhaus 
bij de administratie. DANK! 

IT GIET OAN! 

Vanaf 24 januari lag er de hele week een 
schaatsbaan op ons schoolplein. Zo konden we 
in deze coronatijd en in ons lustrumjaar (70 jaar) 
toch nog met zijn allen een leuke activiteit doen! 

Elke klas heeft 2 uur op de schaatsbaan gestaan 
en heeft natuurlijk Koek en Zopie als beloning 
gehad. 

Nieuwsbrief 3 KMS 21/22  2



Februari 2022

Move, play, learn 

De KMS heeft een primeur; als eerste school in 
de Gooise meren hebben wij sinds januari op het 
plein een FuzeField!  Dit is een bewegingsvloer 
voor buiten waarmee kinderen solo of in 
teamverband kunnen ontdekken, leren en 
bewegen. De vloer is verbonden met een scherm 
waarop opdrachten en spelletjes te zien zijn waar 
de kinderen op reageren door op verschillende 
vlakken te springen. 

De FuzeField leermodules sluiten aan op 
bestaande lesstof. We bieden onderwerpen zoals 
rekenen, taal, klokkijken en topografie, maar ook 
motorische challenges. FuzeField is geen 
vervanging van bestaande lesstof, maar een 
aanvullende tool om de stof beter te laten 
beklijven door beide hersenhelften te activeren.  

De kinderen zijn erg enthousiast en maken er 
fanatiek gebruik van. 

Picknicktafels 

Met vereende krachten zijn er twee 
spiksplinternieuwe picknicktafels van 5 meter 
lang de KMS tuin in getild. De nieuw aangeplante 
rode beuk heeft een mooie boombank op de 
groei gekregen. Hier gaan we goed gebruik van 
maken straks met buitenonderwijs in de zomer! 
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Oproep operaweek  en agenda 
vrijhouden op 1 april 

In de week van 28 maart t/m 1 februari  gaan we 
met alle groepen en medewerkers van Nationale 
Opera en Ballet werken aan het instuderen van 
de opera RUSALKA (oftewel, de kleine 
zeemeermin). 

Annemarie (onze muziekdocente) is al begonnen 
met het voorbereidend instuderen van de liedjes. 
Alle groepen krijgen in die week een workshop 
op maandag of dinsdag, woensdag of 
donderdag gaat de regisseur met de groepen 
aan de slag. Vrijdag 1 april is de opvoering in 
sporthal de lunet. Schrijf deze datum dus alvast in 
de agenda! Het tijdstip is nog niet precies 
bekend, maar het zal rond 16.00u zijn. Alle 
ouders zijn welkom om te komen kijken. 

We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden 
om deel te nemen aan de opera met het 
‘ouderlied’. Dit lied is een reflectie op de 
gebeurtenissen binnen het verhaal. Er zullen ook 
teamleden aan deelnemen. De oudergroep zit 
niet actief in het hele verhaal, maar staan op een 
gegeven moment op en zingen met elkaar 1 lied. 
Er is professionele begeleiding van een pianist. 

Hiervoor repeteren wij 2 maandagavonden op 21 
en 28 maart tussen 19.30-21.00 op de KMS, en 
op de uitvoeringsdag vlak voor de uitvoering 
zullen we het nog even met elkaar doorzingen. 

DOET U OOK MEE? We zijn op zoek naar 
ongeveer 20 ouders m/v. Geef u op bij 
laura.neuhaus@kmsbussum.nl  
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Overzicht resterende vakanties 
en studiedagen 21/22 
 
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 
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