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Beste ouders, 

 

De voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. 

We er is weer met veel inzet gewerkt afgelopen 

periode. We zijn na de kerstvakantie begonnen 

met de toetsen van ons nieuwe 

leerlingvolgsysteem: 

Leerlinginbeeld. Dit is de 

opvolger van cito LOVS. 

Gisteren zijn de verslagen 

beschikbaar gekomen 

waarin u met uw kind samen 

kunt zien hoe het met uw 

kind gaat. Mocht u vragen 

hebben, dan kunt u 

daarmee uiteraard bij de 

leerkracht terecht (na de 

vakantie). 

Dit schooljaar staat selectie van een nieuwe 

leesaanpak in ons programma. In dat kader 

testen we twee leesmethodes: afgelopen periode 

was dat Atlantis en na de voorjaarsvakantie wordt 

dat Blink. Op de studiedag van 23 maart gaan we 

met het hele team een aantal scholen bezoeken 

om te horen en zien hoe het leesonderwijs er daar 

uitziet. 

Vorige week had het team op woensdag een 

studiemiddag. We hebben een workshop 

gevolgd van Hanneke Poot, zij is specialist op 

gebied van sensomotorische ontwikkeling. Wist u 

dat een kleuter 20 seconden nodig heeft om iets 

dat tegen hem/haar gezegd wordt te ontvangen, 

te verwerken en in actie om te zetten? Dus als u 

uw kind bijvoorbeeld vraagt iets op te ruimen, 

dan is het heel logisch dat het even duurt voor 

hij/zij reageert. Geen onwil dus, maar begrijpelijk 

en u moet dan even geduld hebben. En dat geldt 

natuurlijk ook voor ons op school. 

 

Maar eerst gaan we genieten van een week 

vakantie. 

Fijne week gewenst en tot ziens weer op 6 maart 

 

Riet van der Gaag 

INHOUD 

 Van de directie  

 Vakkanjers 

 Lego League 

 … en nog veel meer. 

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. 

 

VAKANTIES 

Voorjaarsvakantie  

25 februari t/m 5 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 

 

Pinksteren  

29 mei 2023 

 

Zomervakantie   

22 juli t/m 3 september 2023  

(vrijdag 21 juli v.a. 12.00 uur vrij) 

  

Daarnaast zijn de kinderen vrij als leerkrachten een 

studiedag hebben:   

 donderdag 23 maart 2023 

 vrijdag 9 juni 2023 

 

 

 

mailto:administratie@kmsbussum.nl
http://kmsbussum.nl/
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Vakkanjers 2023 

Op 29 november 2022 zijn de groepen 7/8 

begonnen met de kick-off van Vakkanjers, een 

project waarin de leerlingen hun vakmanschap 

ontdekken en ontwikkelen. Het doel is om meer 

jongeren te interesseren voor techniek. De 

kinderen werken in teams van 3 of 4 om een 

technisch probleem (dit jaar frisse lucht op school) 

op te lossen. In de afgelopen maanden heeft 

Andrea de kinderen begeleid in het brainstormen 

en ontwikkelen van hun ideeën. 

 

 

 

21 Februari heeft de schoolfinale van Vakkanjers 

plaatsgevonden voor de zes winnende teams van 

de klassenfinale. Carolien, Barbara (stagiaire) en 

Andrea hebben naar alle ideeën geluisterd en 

één team uitgekozen om de KMS te 

vertegenwoordigen bij de halve regionaal finale 

in mei. Hierna volgt (hopelijk voor de KMS ook) 

nog de landelijke finale.  

 

De winnende ploeg heeft het volgende bedacht: 

Boven de klas ligt een buizensysteem die in 

verbinding staat met de buitenlucht, uiteraard 

met een filter ertussen. Via de buizen kan je ook 

een geurstof toevoegen, b.v. citroen, zodat het 

lekker gaat ruiken in de klas. Op het dak liggen 

zonnepanelen die de energie geven voor de 

ventilator in het buizensysteem, én er staan 4 

hometrainers op het schoolplein (onder een 

afdakje!), waarmee leerlingen ook energie voor 

de ventilatoren kunnen leveren. Er wordt ook af 

en toe een winactie georganiseerd om de 

kinderen te motiveren om te fietsen (beweging!). 

Alle opgewekte energie wordt ook opgeslagen.  

 

Gefeliciteerd, Valerie, Linde en Sarah!  

 

Lego League 

Op zaterdag 18 februari deed de KMS mee met 

de Lego League. Een landelijke wedstrijd waarbij 

je in teams een robot van Lego moet bouwen en 

programmeren om allerlei missies uit te laten 

voeren. Daarnaast moest ieder team een 

innovatief idee uitwerken voor een probleem met 

als thema “energie”. Ons team: Titans GO! 

bestond uit 8 enthousiaste en gedreven 

bovenbouw leerlingen, die de afgelopen 

maanden keihard hebben gewerkt om zich te 

plaatsen voor de finale. Helaas dit jaar geen prijs, 

maar wel veel plezier en een ervaring rijker! 

 

 

 

MR-oproep voor Commissie 

Ouderbetrokkenheid 

De MR vindt het belangrijk om een fijne school te 

zijn voor leerlingen, ouders én voor teamleden. 

Ouderbetrokkenheid speelt hierbij een belangrijke 

rol. Als ouders betrokken zijn bij hun schoolgaande 

kind dan heeft dat een positief effect op de 

ontwikkeling van hun kind. Deze betrokkenheid 

kan op verschillende manieren tot uiting komen, 

bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij 

ouderavonden, het thuis of op school helpen met 

schoolse activiteiten of het beschikbaar zijn als 



KMS-NIEUWSBRIEF #4 | FEBRUARI 2023 

 

 

luizenouder. Al deze activiteiten geven een kijkje 

in het leven van je kind. Veel ouders kunnen hier 

erg van genieten. Kinderen vinden het op hun 

beurt fijn als ouders helpen en teamleden zijn erg 

blij met oprechte betrokkenheid. 

 

Wij zijn op zoek naar ouders die samen met ons na 

willen denken over manieren om de 

ouderbetrokkenheid te vergroten en in de 

commissie deel willen nemen. (Voor alle 

duidelijkheid; het gaat dus niet om deelname aan 

de MR).  Heb je interesse, stuur dan een mail met 

eventueel al een paar suggesties naar: 

mr@kmsbussum.nl  

 

Via MR - Katholieke Montessorischool Bussum 

(kmsbussum.nl) ziet u wie er momenteel zitting 

nemen in de MR. 

 

Vacature bestuur 

De KMS is op zoek naar een bestuurslid -  

m.i.v. 1 augustus 2023 

 

In verband met geplande uittreders in het bestuur 

van de KMS, zijn we op zoek naar een nieuw 

bestuurslid “portefeuille onderwijs”, die gedurende 

een periode van minimaal drie jaar een bijdrage 

wil leveren aan de toekomst van onze KMS. 

 

We zoeken jou!  

 Als je affiniteit hebt met het primair onderwijs 

en graag wilt ‘bouwen’ aan het telkens weer 

een stapje beter maken van het onderwijs op 

de KMS  

 Als je een teamspeler bent die een 

professionele cultuur en structuur verder wilt 

ontwikkelen;  

 Als je kennis en ervaring hebt op 

onderwijsgebied – bij voorkeur Montessori. 

Ook als je andere ervaring met je meebrengt 

of je afvraagt of een rol in het bestuur bij je 

past, gaan we graag met je in gesprek om 

daar samen achter te komen.  

 

We verwachten:  

 Dat je in staat bent relaties op te bouwen met 

alle betrokkenen en van daaruit professioneel 

handelt;  

 Dat je open en belangstellend bent, 

meedenkt en duidelijk bent waar dat nodig is.  

We bieden:  

 Een zeer gemotiveerd team;  

 Een topschool met een gezond pedagogisch 

klimaat en hoge ‘opbrengsten’  

 Een onbetaalbare en onbezoldigde ervaring  

 

Geïnteresseerd?  

Wil jij een belangrijke bijdrage leveren aan de 

toekomst van de KMS of heb je een suggestie? 

Neem dan contact op met Martijn Smelt, 

voorzitter van het bestuur (06-38146154) of mail 

bestuur@kmsbussum.nl. 

 

Graag reageren voor 10 maart 2023. 

 

Online ouderavond GGD Gooi en 

Vechtstreek 

Op dinsdag 21 maart, tijdens de Week van 

Lentekriebels, organiseert GGD een online 

ouderavond. Het thema is Relaties en Seksualiteit 

en we vertellen over de gezonde relationele en 

seksuele ontwikkeling van een kind, wat de rol is 

als ouder en hoe je als ouder je kind kunt 

ondersteunen. Via de link hieronder vindt u de 

uitnodiging voor deze online ouderavond. 

 

Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te 

stellen. Voor wie: voor ouders van kinderen tussen 

4 en 12 jaar Datum: dinsdag 21 maart 2023 Tijd: 

20.00 – 21.00 uur Locatie: Online via zoom. 

 

Voor meer informatie: klik hier. 

 

Sociale vaardigheids- en 

weerbaarheidstraining   

voor alle kinderen van 6-8 jaar. 

 

Rots en Water training is een sociale 

competentietraining waarbij het zelfvertrouwen 

wordt gestimuleerd, het zelfbewustzijn toeneemt 

en talenten en kwaliteiten worden ontdekt. 

 

 

mailto:mr@kmsbussum.nl
https://kmsbussum.nl/organisatie/medezeggenschap/
mailto:bestuur@kmsbussum.nl
https://www.ggdgv.nl/nieuws/online-ouderavond-hoe-ga-ik-om-met-de-seksuele-ontwikkeling-van-mijn-puber/
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Wanneer 

Start is dinsdag 21 maart 15:30-16:45 uur. 

 

Wat 

8 bijeenkomsten Rots en Water training 

€ 40,00 voor de hele training (cash betalen) 

 

Waar 

Uit-Wijk, Dr. Schaepmanlaan, Bussum 

Kinderwerk Bussum: nwendt@versawelzijn.nl  

 

 

 

Pyjama-dag op de KMS 

Donderdag was het pyjama-dag op de KMS. 

Iedereen die wilde mocht over de rode loper en 

werd door de lady speaker aangekondigd. Er 

werd gejureerd op de mooiste pyjama outfit en 

hier rolde per bouw een aantal winnaars uit. Op 

de foto de gelukkige winnaars! 

 

 

 

 

 

 

Alexander en de salto-stoel 

Af en toe haalt onze vakdocent gym Alexander 

de saltostoel tevoorschijn en dan is het feest! Wie 

vindt dat nou niet leuk om salto’s in de lucht te 

maken als een circusartiest?  De kinderen van 3/4 

D vonden het fantastisch en natuurlijk alleen de 

kinderen die durfden hebben het gedaan. Als het 

te spannend is dan wacht je gewoon nog een 

jaartje! 

 

 

 

Voorjaarsvakantie  

Het team van de KMS wenst u en uw kinderen 

een fijne voorjaarsvakantie. Wij zien de kinderen 

graag weer maandag 6 maart op school.  

 

 

mailto:nwendt@versawelzijn.nl

