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Herfst in aantocht  

Beste ouders, 

Afgelopen dinsdag voelde ik ’s 
ochtends op het plein voor ’t 
eerst dit jaar de kou van de 
herfst en dat is niet gek want 
het is bijna herfstvakantie. Op 
maandag 24 oktober zijn de 
kinderen ook nog vrij en heeft 
het team een studiedag. Op 
deze dag gaan we ons 
verdiepen in verschillende 

aanpakken en methodes voor lezen. Dit behelst zowel 
technisch lezen als begrijpend lezen. Dit jaar willen we 
een nieuwe methode selecteren om er in het volgend 
schooljaar mee te kunnen gaan werken. 

We hebben dit jaar ook het nodige qua scholing in de 
planning. Zo gaan Carolien, Evelien en 
ondergetekende een opleiding volgen bij deDNKRS. 
DeDNKRS is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en 
montessorionderwijs. Ellie en Wieke gaan een 
opleiding effectief spellingonderwijs volgen. Dit is een 
aanvulling op de kwaliteitskaart en handleiding 
spelling die Hélène en Ariane afgelopen jaar hebben 
gemaakt.  

Het is heel fijn dat we zonder extra coronaregels naar 
school kunnen gaan en de eerste periode van het 
schooljaar ‘zoals gebruikelijk’ zijn geweest. Hopelijk 
kunnen we het zo houden.   

Ook dit schooljaar mogen we weer een aantal 
stagiaires op de KMS begeleiden. Naast de drie 
afstudeerders die een duo vormen met een van de 
leerkrachten, Marjolein (5/6), Myrthe (7/8) en Feline 
(1/2), zijn er zes studenten die met hun eerste, tweede 
of derde jaar bezig zijn.  Afgelopen twee jaar hebben 
we met studenten van Onderwijshelden gewerkt voor 
extra ondersteuning aan leerlingen. Dit jaar hebben 
we een extra (externe) onderwijsassistent hiervoor 
aangetrokken, haar naam is Yvette Noordermeer. Zij is 
op maandag en dinsdag op school. 
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• Schooltijdenonderzoek 

• Oproep klus-, bieb-  en 
evenmentenouders 

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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Ik wens iedereen een fijne herfstvakantie! 

Riet van der Gaag 

Leerlingenraad stelt zich voor 

Jet 
Hallo ik ben Jet, ik 
zit bij Hélène in 
groep 6. Ik ben 9 
jaar. Mijn hobby’s 
zijn hockey, skiën, 
tekenen en dansen. 
Ik wil er voor zorgen 
dat het spelen en 
het sporten tijdens 
de pauze leuker 
wordt, veiliger wordt 
en er minder ruzie 
is. Ik wil het 

avonturenpad 
veiliger maken, ik wil een kooi om het 
voetbalveld. Voor de ruzies wil ik een bak of iets 
anders waar je op kan schrijven waar je ruzie over 
gaat en dan kunnen we je helpen. Ik heb dyslexie 
en ik zou willen kijken of er in de bieb meer leuke 
boeken kunnen komen voor kinderen met 
dyslexie.    

Linne 
Ik ben Linne en 
ik zit in de 
leerlingenraad. 
Ik ben 12 jaar 
oud en zit in 
groep 8 bij Ton 
en Natalie. Mijn 
hobby's zijn 
paardrijden 

hockey tekenen en dansen. Ik wil graag dat het 
avonturenpad verbeteren wordt, tosti dag mag 
terugkomen, de school mag groener worden, er 
mag een toneelgroepje komen en pesten moet 
aan het eind van het jaar 
weg zijn.   

Sep 
Ik ben Sep.Ik maak de 
school en het schoolplein 
mooier. Ik wil dat kinderen 
het leuk hebben op school 

dat vind ik belangrijk. Ik ga proberen veel dingen 
te verbeteren. En we hebben respect voor elkaar. 
Ik heb goeie ideeën daarom zit ik in de 
leerlingenraad.    

Stephanie 
Ik ben Stephanie en ik zit 
in de leerlingenraad. 

Ik ben gekozen omdat ik 
een pyjamafeest wil 
organiseren. Ik wil nog 
meer dingen 
organiseren zoals gaan 
zwemmen bij Sijsjesberg. 

Ik wil in de 
leerlingenraad zodat ik 

kinderen kan helpen en blij maken en zodat we 
leuke dingen kunnen organiseren. 

Elin 
Ik ben Elin en ik zit in groep 8 
en ik zit in de leerlingenraad. 
Ik ben heel creatief en ik 
luister naar al jullie ideeën en 
ik kan ook goed dingen 
organiseren. Ik hoop dat we 
dit jaar een superleuk 
schooljaar ervan gaan maken 
en dat iedereen zich prettig 
voelt in de klas en op het 
schoolplein. Heb je 

ideeën voor de school, maak dan een briefje en 
doe ze in de ideeënbus 😉 .  
 
Fiene 
Ik ben Fiene en ik ben 
10 jaar oud en waarom 
ik in de leerlingenraad 
zit is omdat ik goed kan 
luisteren en ik vind het 
leuk om de school te 
helpen. 
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KMS:  
Nice to know and need to know 

Verkeerssituatie en veiligheid 
Nogmaals willen we benadrukken hoe gevaarlijk 
het is om tijdens het in- en uitgaan van de school 
tussen de fietsende en lopende kinderen door 
straatje te keren met uw auto. Voor de beste 
doorstroming rijdt iedereen door tot het einde 
van de Amersfoortsestraatweg, neemt daar de 
verkeerslus om te draaien en parkeert dan voor- 
of voorbij en dus niet OP de kruizen (net weer 
opgefrist door de gemeente, zie de foto’s) en 
NIET voor de gele band. Bakfietsen graag niet 

parkeren pal voor het grote hek van de school, 
ook niet op de straat. Hier stromen de kinderen 
met hun fietsje uit, de bakfietsen zorgen voor 
veel opstoppingen, graag iets verder in de straat. 
Dank voor de medewerking! 

Honden op het plein 
We willen hondenbezitters vragen om uw 
honden buiten de hekken van school te houden. 
Dus liever niet mee te nemen het schoolplein op 
of in de tuin van de KMS. We hadden laatst een 
hondenhoopje wat de hele school door ging en 
bovendien: sommige kinderen zijn bang voor 
honden. Uw hond kunt u vastbinden aan de 
buitenkant het hek, zowel aan de voorkant als 
aan de achterkant van de school. Dank u! 

Inschrijven broer/zus 
De wachtlijsten voor de KMS lopen al t/m 
2025-2026 . Tip: check of jongere broers en 
zussen die geboren zijn in 2021 en 2022 (en ook 
van de jaren daarvoor natuurlijk) al zijn 
ingeschreven bij ons. Dit kunt u bij Laura Wegerif 
van de administratie even navragen via 
administratie@kmsbussum.nl 

GI GA Groen 
Kinderboekenweek 

Woensdag 5 oktober zijn we 
gestart met de GiGa Groen 
Kinderboekenweek op 
school. De dansdocenten 
Kim (3 tm 8) en Michelle (1/2) 
hebben de 
kinderboekenweek dans 

ingestudeerd met de 
onderbouwgroepen en dit op het plein 
gedemonstreerd. Iedereen mocht in het groen 

komen dat werd goed nageleefd, ook door de 
leerkrachten. De hal is fantastisch ‘vergroend’ 

door de biebouders met spannende beestjes in 
hoekjes en gaatjes en andere groene versiering. 
Een mooie kinderboekenweek was het! 
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Schooltijdenonderzoek 

Voor de zomervakantie hebben wij u per mail, op 
de ouderavond in juni en met meerdere 
inloopsessies geïnformeerd over het 
schooltijdenonderzoek. Vervolgens is een survey 
uitgestuurd om uw mening en ideeën over dit 
onderwerp te ontvangen. Er is in grote getale op 
deze survey gereageerd, vaak inclusief 
uitgebreide toelichting. Dit maakt het voor ons 
zeer waardevol. Dank voor uw tijd hiervoor! 

Door de grote respons heeft de werkgroep wel 
meer tijd nodig om de resultaten goed te 
analyseren. Wij hopen snel na de herfstvakantie 
uitgebreider met u te delen wat er uit deze 
survey is op te maken. We kunnen in ieder geval 
al opmerken dat de werkgroep geuitte zorgen 
zoals de logistiek en kosten van naschoolse 
opvang en de pauzetijd onderkent. Na de 
analyse zal in overleg met de MR en het bestuur 
worden bekeken wat de volgende stappen zullen 
zijn. Wij hechten er aan om op te merken dat er 
op dit moment nog geen besluit is genomen en 
dat er in het lopende schooljaar (2022-2023) 
sowieso niets zal veranderen aan de schooltijden. 
  

U wordt uiteraard op de hoogte gehouden. 

Bonnetjes voor de bieb 

Gi-Ga-Groen, het thema van de 
kinderboekenweek zal niemand dit jaar zijn 
ontgaan. Alleen al omdat de schoolbibliotheek 
uitbundig in het groen is gestoken. Van 
slingerende lianen, tot kunstgras, een booknook 
met dino tussen de boeken en een grote groene 
krokodil aan de muur. Zo willen we de 
bibliotheek wel altijd versierd zien! 

Maar ook zonder versiering is het een plek om 
trots op te zijn. Wat een luxe dat alle leerlingen 
onder schooltijd zo’n grote en gevarieerde 
collectie jeugdboeken tot hun beschikking 
hebben. En wat fijn dat ruim 20 biebouders er 
samen voor zorgen dat er elke ochtend iemand 
in de bieb voor uw kind klaarstaat. Helaas voor u, 
dit zijn er voorlopig genoeg ;) 

Toch kunt ook u een bijdrage leveren aan deze 
mooie schoolbibliotheek, namelijk door uw kind 
thuis te verwennen met een nieuw boek en het 
bonnetje daarvan in te leveren op school. Met al 
deze bonnetjes sparen wij weer een mooi 
bedrag bij elkaar om nieuwe boeken mee aan te 
schaffen!  

En dat komt weer mooi uit, want ‘collectiebeheer’ 
staat hoog op de agenda dit jaar. De 
boekenplanken staan namelijk overvol, terwijl 
lang niet alle boeken nog steeds gelezen 
worden. Bovendien zijn er de afgelopen jaren 
zoveel mooie nieuwe boeken uitgebracht die de 
moeite waard zijn om aan te schaffen voor onze 
leerlingen. Tijd dus om de collectie te 
vernieuwen!    

Maar wat zijn nou díe boeken die de leerlingen 
het meest aanspreken, die supergrappige, 
ontroerende, spannende, goedgeschreven en 
veelbelovende boeken die we echt in huis 
moeten hebben? Binnen de klas 
enthousiasmeren de leerlingen elkaar door 
middel van - soms spectaculaire - 
boekpromoties. Ook wij horen hun tips natuurlijk 
graag.  

Daarnaast willen we ons graag laten inspireren 
en adviseren door externe partijen zoals een 
jeugdmedewerker van de plaatselijke 
boekhandel, een jeugdbibliothecaris of 
misschien wel een kinderboekenrecensent. Het 
lijkt ons erg leuk om dit te doen in de vorm van 
een inspiratieavond over recent uitgekomen 
jeugdboeken voor alle biebouders. Aansluiten bij 
de interesses van de leerlingen en tegelijk zoveel 
mogelijk het lezen promoten, daar gaan we voor!  

Namens de biebcommissie, 

Marieke, Elise, Marjolijn, Margrethe en Babette  

biebouder@kmsbussum.nl 

 
Vooraankondiging Madscience 

Het madscience team staat weer te popelen om 
op de KMS de leerlingen te enthousiasmeren 
voor Wetenschap en Techniek. We trappen af 
met een Scienceshow op 13 januari 2023 voor 
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alle groepen vanaf groep 3. Daarna kunnen de 
leerlingen zich inschrijven voor de 6 naschoolse 
W&T lessen die plaatsvinden op de dinsdag van 
15.15-16.15 op de volgende data: 

Dag 1: 7-2-2023 
Dag 2: 14-2-2023 
Dag 3: 21-2-2023 
Dag 4: 7-3-2023  
Dag 5: 14-3-2023 
Dag 6: 21-3-2023 

Inschrijftermijn 

Ouders kunnen hun kind (vanaf groep 3) 
tot 30-1-2023 inschrijven voor de cursus, via de 
website (nederland.madscience.org). Op het 
inschrijfformulier dat de kinderen op 13 januari 
mee naar huis krijgen staat alle informatie, maar  
u kunt ook alvast op de website 
kijken. Na 30-1-2023 verwerkt Madscience de 
inschrijvingen en krijgen de ouders bericht, en 
ontvangt de school de deelnemerslijst. 

Herfstvakantietips 

 
Peuter en Kleuter Beweegfestijn 

Gooise Meren beweegt organiseert op 18 
oktober een Peuter Kleuter Beweegfestijn in de 
Lunet  in Naarden. Inschrijving is open! Zie Peuter 
&amp; Kleuter Beweegfestijn | Gooise Meren 
Beweegt 

CINEKID festival in filmhuis Bussum 

Het Cinekid Festival komt weer naar Bussum op 
17,18,19 oktober! Cinekid is het grootste film en 
mediafestival voor alle supernieuwsgierige 
kinderen tussen de 4 en 14 jaar en (groot)ouders. 
Beleef, bekijk, speel en verwonder je met de 
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Overzicht vakanties en 
studiedagen 22/23 

 
 
Herfstvakantie 
25 t/m 23 oktober 
 
Studiedagen 
Maandag 24 oktober 2022 
Dinsdag 6 december 2022  

Kerstvakantie 
24 december 2022 t/m 8 januari 2023  
(vrijdag 23 december vanaf 12u vrij) 
 
Studiedag 
Vrijdag 24 februari 2023 

Voorjaarsvakantie 
25 februari t/m 5 maart 2023 

Studiedag 
Donderdag 23 maart 2023 
 
Goede vrijdag en Pasen 
7 t/m 10 april 2023 
 
Meivakantie 
22 april t/m 7 mei 2023  
 
Hemelvaart 
18 en 19 mei 2023 
 
Tweede Pinksterdag 
29  mei 2023 

Studiedag 
Vrijdag 9 juni 2023 
 
Zomervakantie  
22 juli t/m 3 september 2023 
(vrijdag 21 juli vanaf 12u vrij) 

http://nederland.madscience.org
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beste films en een geweldig MediaLab: één 
grote interactieve, digitale speeltuin met toffe 
installaties. Kom het ook beleven, kijk op  
www.filmhuisbussum.nl voor meer informatie. 

Op de hoogte blijven 

Kidsweek is een wekelijkse krant voor kinderen 
vanaf 7 jaar. In de krant lezen kinderen het 
belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. 
Ingewikkelde onderwerpen worden op een 
begrijpelijke manier uitgelegd en afgewisseld 
met moppen, dierennieuwtjes en bijzondere 
weetjes. Zo leren ze elke week wat nieuws! De 
afwisseling van ingewikkelde en makkelijke 
onderwerpen, lange en korte artikelen én mooi 
beeldmateriaal, maakt Kidsweek aantrekkelijk 
voor zowel ervaren lezers als voor kinderen die 
nog wat oefening kunnen gebruiken.Vindt u het 
belangrijk dat kinderen ook thuis meer lezen? 
Kijk op www.kidsweek.nl/leesdekrant. 

De eerste schooldag 

Na een volle nieuwsbrief willen wij deze leuke 
kiekjes van de eerste schooldag dit jaar - ten 
slotte - nog met u delen. 

Het ligt al weer even achter ons, de eerste 
schooldag na een mooie zomer. Een goed idee 
om met koffie op het plein het schooljaar met de 
ouders te starten, dat houden we erin! 

Herfstvakantie 

Het team van de KMS wenst u een hele fijn 
herfstvakantie. We zien de kinderen graag 
terug op dinsdag 25 oktober.
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Riet's koffiekraam

Bloemen voor de juf: mooie binnenkomer!

Even vertellen over de zomervakantie in de kring.

http://www.filmhuisbussum.nl
http://www.kidsweek.nl/leesdekrant
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