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Beste ouders, 

 

Afgelopen week hebben we op school ‘als 

vanouds’ Kerst kunnen vieren. Dat was ontzettend 

fijn, voor de kinderen, voor het team en voor 

ouders. Het viel me op dat woensdag bij de 

Kerstmarkt ook veel ouders in de school waren. 

Vanwege de weersvoorspelling (regen) hebben 

we besloten de markt naar 

binnen te verplaatsen. Uit 

verschillende reacties maak 

ik op dat dit eigenlijk wel 

positief heeft uitgepakt. Het 

was ook erg sfeervol in de 

school en voor veel ouders 

ook een leuk moment om 

weer eens in de school te 

zijn. De kinderen hebben 

afgelopen weken hard 

gewerkt om mooie dingen 

te maken die ze konden verkopen. Voor iedere 

klas hadden we een workshop georganiseerd: wol 

vilten in de groepen 5 t/m 8 en een kaars maken 

in de groepen 1 t/m 4. Het doel was natuurlijk om 

geld op te halen voor de goede doelen, maar 

het plezier ervaren van iets moois te maken vind ik 

ook belangrijk. Verder heeft iedere leerling onder 

begeleiding van onze tekendocent Eduard een 

tekening voor een kerstkaart gemaakt. De 

opbrengst hiervan is ook voor het goede doel. 

Inmiddels hebben we ‘de centen’ geteld: met de 

verkoop op de markt is € 2729,- opgehaald en 

met de verkoop van de kaarten € 2982,- . Na 

aftrek van de materiaalkosten, zullen we dit gaan 

verdelen over Save the children, Edukans en de 

kindercrèche voor gehandicapte kinderen, Apae 

in Brazilië.  Ik wil ieder die heeft bijgedragen heel 

hartelijk bedanken. Het is fijn iets te kunnen geven 

aan kinderen die het moeilijk hebben.  

Ik was vanochtend verrast te zien hoeveel ouders 

naar de Kerstmusical in de Mariakerk waren 

komen kijken. Ik hoop dat u er net zo van heeft 

genoten als ik. Ik ben altijd weer ontroerd als ik de 

kinderen vol overgave het kerstverhaal zie 

uitbeelden. En ook het koor heeft het heel goed 
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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. 

 

SAVE THE DATE 

OUDERAVOND 

Op donderdag 26 januari 2023 is er weer 

een Algemene Ouderavond. Schrijft u 

deze datum vast in de agenda? Fijn als er 

veel ouders kunnen komen! 
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gedaan. Het vraagt wel de nodige voorbereiding 

en ik wil ook graag hierbij een aantal mensen 

bedanken die vol passie aan de voorbereiding 

hebben meegewerkt: Nathalie, Pauline, Mirjam, 

Laura, Annemarie (muziekdocent) en Carolina 

(moeder van Simeon uit gr 3/4E).  

 

Dan nog even iets over onderwijs. Zoals u 

misschien weet maken we gebruik van het 

leerlingvolgsysteem van Cito (met toets 

momenten in januari en mei/juni). We hebben 

afgelopen jaar gebruikt om een ander 

leerlingvolgsysteem te selecteren. De keuze is 

uiteindelijk gevallen op ‘Leerling in Beeld’ en 

‘Kleuter in beeld’. Eigenlijk een opvolger van het 

huidige cito, maar het is bijna niet vergelijkbaar. 

Leerling in beeld geeft nieuwe adaptieve toetsen 

voor de kernvakken, mogelijkheden voor het 

volgen van sociaal-emotioneel en executief, 

nieuwe rapportages met focus op groei en 

verdiepende instrumenten. Ook zijn de toetsen 

ieder moment af te nemen, korter en de opgaven 

bij rekenen-wiskunde minder talig. Vanaf januari 

2023 gaan we met dit nieuwe systeem werken.   

 

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen, een gezellige 

jaarwisseling en een goede start van 2023! 

 

Riet van der Gaag 

 

Mad Science 

ad Science komt weer op de Katholieke 

Montessorischool Bussum met te gekke 

nieuwe lessen! 

Na een knallende aftrap met een spectaculaire, 

nieuwe science show op 13-1-2022 voor alle 

leerlingen vanaf groep 3, kunnen leerlingen van 

groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor de naschoolse 

wetenschap- en techniekcursus. De cursus 

bestaat uit volledig nieuwe lessen, waardoor 

deelname ook geschikt is voor kinderen die al 

eerder hebben meegedaan. 

 

De cursus is op dinsdag om 15:15, vanaf 7-2-2023. 

De lessen duren een uur.  

 

De kinderen worden zes weken lang 

meegenomen in de wondere wereld van 

experimenten, proefjes en demonstraties. Elke les 

staat een nieuw thema centraal en wordt de 

wetenschap en techniek die daarachter zit 

uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan 

de slag als een echte wetenschapper!  

 

Na afloop van de show wordt de cursusinformatie 

aan de kinderen meegegeven. Minimaal 15 en 

maximaal 24 kinderen per cursusgroep. Bij minder 

inschrijvingen gaat de cursus niet door. Bij 

voldoende inschrijvingen (30+) kan er een tweede 

groep van start. Inschrijven kan t/m 30-1-2023.  

 

Inschrijven kan nu al via de website van 

Madscience. 

Kerstmarkt op de KMS 

at een fijne en gezellige kerstmarkt 

hadden we dit jaar  (in de school 

vanwege regengevaar, maar wel zo 

gezellig). Wibe heeft heel hard gewerkt om alles 

op tijd in de hal klaar te zetten en duizenden 

lampjes op te hangen, het zag er feeëriek uit. Een 

mooiekerst flashmob van de  groepen 5/6 en 7/8  

o.l.v. Annemarie opende van de kerstmarkt, 

daarna was het geknutselde kerstornamentjes 

kopen voor het goede doel, lekker glühwein of 

chocomel met slagroom drinken of een warm 

kopje soep leeglepelen . 

Hieronder de link naar de foto’s, gemaakt door 

Ulrike Nagel (dank je wel Ulrike!).  

 

M W 

https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus.
https://nederland.madscience.org/naschoolsecursus.


 

Het opgehaalde bedrag heeft u kunnen lezen in 

het voorwoord van Riet.  Fantastisch! 

 

 

 

 

Meer foto’s kunt u downloaden via deze 

link. 

 

KERSTBALLEN RADEN OP DE 

KERSTMARKT 

uck en Quinte uit 7/8 B hadden een mooie 

actie bedacht: raden hoeveel kerstballen 

er in een pot zaten. De hoofdprijs (een 

mooie keukenmachine) is gewonnen door Pien, 

die maar liefst 15 pogingen heeft gedaan. Die 

investering heeft zich uitbetaald. De snoepzak is 

gewonnen door Lotte en moeder Marleen 

Lenssen ging met de kerststol naar huis. 
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VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 

2022-2023 

Kerstvakantie   

24 december 2022 t/m 8 januari 2023  

(vrijdag 23 december v.a. 12.00 uur vrij) 

 

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:   

 vrijdag 24 februari 2023 

 donderdag 23 maart 2023 

 vrijdag 9 juni 2023 

https://wetransfer.com/downloads/2916c2aa372ce60c7a8ab6dd8184e6f420221221215531/52bdd1afe8e673dadd79c5d26e7a4d8f20221221215531/732c37
https://wetransfer.com/downloads/2916c2aa372ce60c7a8ab6dd8184e6f420221221215531/52bdd1afe8e673dadd79c5d26e7a4d8f20221221215531/732c37


 

KERSTVIERING KOEPELKERK 

indelijk na al die jaren niet kunnen en 

mogen vanwege corona hadden we weer 

een gezamenlijke kerstviering in de kerk met 

alle groepen en veel ouders. Aan de natte oogjes 

van sommige ouders te zien een groot succes. De 

ontroerende schaapjes, engeltjes, koningen, Josef 

en Maria, de profeet, de herders, de herbergier 

(…wat knap was van Xavier dat hij zomaar 

plotseling wilde invallen voor deze rol!), de ster, de 

vertellers, het gedicht, Annemarie en het koor: 

fantastisch gedaan allemaal! Dank aan de 

koepelkerk en de muzikale pastoor Carlos. Elke 

keer weer fijn dat we welkom zijn. 

Van de foto’s die gemaakt zijn ontvangt u later 

nog een linkje. 
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