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Van de directie 

Beste ouders, 

Als ik uit het raam kijk terwijl ik dit voorwoord 
schrijf, zie ik een paar leerlingen werken aan een 

van de nieuwe 
picknicktafels. De nieuwe 
tafels zijn onderdeel van 
een opfrisbeurt van de 
tuin. Ook staan de bollen 
in nieuwe houten bakken 
volop in bloei en hebben 
we per bouw een 
groente- en kruidentuintje 
gemaakt tijdens de laatste 
tuinochtend. Zie ook de 
foto’s in deze nieuwsbrief. 

Wat corona betreft lijkt het rustiger te worden. 
Twee weken geleden was er nog een kleine 
opleving (vier leerkrachten zaten thuis in 
quarantaine) en ook waren er afgelopen weken 
onder de leerlingen positieve testen gemeld. De 
laatste dagen hebben we minder meldingen dus 
hopelijk zet de afname door. We (zelf-)testen nog 
wel in geval van klachten. Verder zijn we 
grotendeels weer ‘terug naar normaal’. En dat is 
heel fijn! Daardoor kon ook de uitvoering van 
opera met alle kinderen van de KMS op 1 april 
doorgang vinden. Het voelde even een beetje 
onwennig om met zoveel mensen in de hal te 
zijn, maar ik heb er vooral van genoten. Met de 
uitvoering van de opera hebben we het 
operaproject (in het kader van ons zeventig jarig 
bestaan) afgesloten. Ik ben ook heel blij dat we 
jullie, de ouders, weer op school kunnen 
ontvangen en spreken. Daarin denken we ook 
vooruit: deze week hebben Laura en ik 
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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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gesproken over een pleinfeest. Zet de datum 
vast in de agenda: vrijdag 1 juli.  

Met het bestuur heb ik afgesproken dat we de 2e 
ouderavond van dit jaar zullen doen op 
donderdag 19 mei, vanaf 19.30 uur (dit wijkt af 
van de datum die oorspronkelijk op de website 
stond). Onderwerpen tijdens de ouderavond zijn 
o.a.: ontwikkeling team, jaarrekening 2021 en 
onderzoek schooltijden. De ouderavond vindt 
weer als vanouds op school plaats en na afloop 
drinken we graag een drankje met elkaar.  

In het kader van ‘ontwikkeling team’ vind ik het 
leuk te melden dat Sacha en Bertje onlangs de 
opleiding tot montessorileerkracht hebben 
afgerond. En ikzelf heb de opleiding ‘van 
directeur van een montessorischool naar 
montessoridirecteur’ voltooid.  

Vanochtend was er een gezellige sfeer in school 
met het Paasontbijt. Hiervan staan een paar foto’s 
in deze nieuwsbrief. Verder kunt u iets lezen over 
het afscheid van Ariane (die nu echt met 
pensioen is gegaan), de Lego League, de 
flessenactie en meer. 

Ik wens ieder een fijn Paasweekend! 

Riet van der Gaag 

Zonnige tuindag 

23 Maart hadden we een zonnige tuindag met de 
KMS tuinouders en tuinman Bart. Er zijn 3 

moestuinbakken in de tuin gezet en 1 bij elke 
kleuterlocatie. De groenteplantjes hebben 
allemaal een plekje gekregen, de komende 
maanden wordt er water en aandacht gegeven 
door de leerlingen. Kijken hoe de oogst uitvalt 
straks. 

Naast de plantjes zijn er bovenop het talud wilde 
bloemen gezaaid, goed voor alle insecten. Er 
komt heel binnenkort ook een insectenhotel bij 
de bloemen! 

Oproep: We zijn altijd op zoek naar (meer) 
tuinouders die willen helpen op dit soort dagen 
en ook door het jaar heen met b.v. af en toe 
potten vullen, bollenplanten en herfstbladeren 
harken met de kinderen. Monique Dony, onze 
hoofdkabouter tuinouders gaat de KMS dit jaar 
verlaten, dus we zoeken een opvolger die de 
tuincommissie wil aansturen. Aanmelden kan bij 
laura.neuhaus@kmsbussum.nl 

KMS wint 1ste prijs 
innovatieproject 

Het KMS legoleagueteam heeft met het door hun 
bedachte röntgen-scansysteem voor een goede 
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pakjesverwerking de eerste prijs gewonnen van 
het beste cargo connect innovatieproject 21-22! 

Wat een mooie prestatie! Van harte gefeliciteerd! 

Inzamelen voor Oekraïne 

Het begon met een idee van Luuk en Stijn: 
statiegeldflessen inzamelen en dan van de 
opbrengst iets goeds kunnen doen voor de 
Oekraïense vluchtelingen.  

Moeder Merel had snel uitgevogeld dat de 
behoefte aan toiletartikelen groot was, daar 
gingen we voor! Iedereen heeft flessen 
ingeleverd, tot de hal helemaal vol stond, en we 
voor ruim € 300,00 aan flessen hadden (die 
deden ook nog even mooi dienst in het decor 
van de plastic soup in de opera).  

AH deed er nog een schepje bovenop, tandarts 
Jessica Kinsbergen bracht tandenborstels en 
tandpasta in en leerlingen Valeria, Bien en Pippa 
hebben met koekjesbakken nog eens extra € 
100,00 opgehaald! Een aantal kinderen van 7/8 
hebben hard gewerkt om de tassen te vullen 
deze week.  

De inzameling van statiegeldflessen is vandaag 
afgerond met een mooie levering van ruim 100 
gevulde toilettassen voor de vluchtelingen uit 
Oekraïne. De toilettassen worden door de 
Stichting kinderen in Nood volgende week naar 
opvangplekken in Hongarije en Roemenië 
gebracht. 

Afscheid Ariane 

Op 18 maart hebben 
we afscheid genomen 
van Ariane die vanaf 
1983 aan de KMS 
verbonden is 
geweest. Ariane heeft 
met een workshop 
ijssculpturen hakken 
van het team afscheid 
genomen en is met 
welverdiend pensioen  
gegaan. We gaan 
haar missen! 

En nog één... 

… En weer een boom omgewaaid in de 
stormnacht van 7 op 8 april op het plein van het 
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Kwetternest. De boom is rakelings langs de klas 
van Sigrid gevallen, we zijn er gelukkig goed 
vanaf gekomen met een lichte dakschade. De 
boom is inmiddels weggehaald en er zal een 
nieuwe boom worden geplant. 

Leerlingen naar grote finale 
Vakkanjers 

Leerlingen van de KMS uit Bussum mogen hun 
idee presenteren tijdens de grote finale van 
Vakkanjers 

Leerlingen van de KMS staan in de landelijke 
finale van Vakkanjers. Afgelopen schooljaar zijn 
ze uitgedaagd door het Van Gogh Museum en 
hun partner in Science ASML om de kleurrijke 
wereld van Vincent van Gogh binnen te stappen. 
Hun ideeën hebben ze verwerkt in een 
videopitch en verslag zodat de jury dit online kon 
beoordelen. Tijdens de online halve finale op 12 
april werd bekend dat dit team een plek heeft 
bemachtigd in de landelijke finale op 15 en 16 
juni tijdens het Dutch Technology Festival in 
Eindhoven.  

Team The Playing FIEPs (Fieke, Iva, Elle-Noor en 
Philippine) presenteerden hun idee Speelplaats 
Van Gogh, een speeltuin waar ouders en kleine 
kinderen de werken van Van Gogh kunnen 
ervaren en verdienden daarmee een plek in de 
finale.  

Benieuwd naar de ideeën en oplossingen van de 
andere Vakkanjers? Kijk op www.vakkanjers.nl . 

7 april - Girlsday! 

Tijdens Girls’ Day kunnen meisjes in het hele land 
bij verschillende bedrijven kennismaken met de 

mogelijkheden van bèta/technische 
werkzaamheden.  

Ruim veertig meisjes van groep zeven en acht 
van de KMS  zijn donderdag te gast geweest bij 
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het IT-bedrijf SAS, om tijdens Girls’ Day wat van 
het vakgebied te proeven. 

Bij SAS kregen de kinderen gedurende de dag 
allerhande oefeningen en waren er activiteiten 
waarbij techniek een rol speelt.  SAS wil meisjes 
laten zien dat techniek en ICT heel leuk en 
veelzijdig kunnen zijn.  Er is veel geleerd over 
kunstmatige intelligentie. Het was een 
fantastische dag, met dank aan SAS! 

Brillen voor Malawi 

WIE WIL ER NOU GEEN BRIL? 

Er zijn inmiddels tegen de 100 leesbrillen 
ingezameld voor Malawi door onze leerlingen, 
WAUW! Mede ook dankzij 2 dozen 
demomodellen van LOOPLABB zijn we tot dit 
aantal gekomen. Dank hiervoor! De brillen zijn 
inmiddels verzonden naar Malawi, waar ze op 

sterkte worden gesorteerd en uitgedeeld. Er zijn 
hiermee heel veel mensen erg blij gemaakt. 

De kleine zeemeermin 

Wat een feestje was het om op 1 april met de 
hele school de opera 'de kleine zeemeermin' te 
mogen neerzetten voor alle ouders. Hopelijk 
hebben we een mooie herinnering gemaakt voor 
alle leerlingen. 

Nogmaals dank aan alle hulpouders èn aan de 
Nationale Opera! 

Paasontbijt 

Als de school weer 
geel kleurt en het 
in de lokalen naar 
ei en fristi ruikt, 
dan weet je: 
Paasontbijt! 

Het was erg 
gezellig! We 

hebben prachtige 
mandjes en heerlijke ontbijtjes gezien. Blije 
gezichtjes met veel lange oren!Hieronder een 
kleine foto impressie.
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Overzicht resterende vakanties 
en studiedagen 21/22 
 
 
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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