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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Vrij 8-7 Eindfeest, vanaf 16.00 – 18.30 uur Allemaal 

Wo 13-7 Juffendag Alle groepen 

Vrij 15-7 Laatste schooldag. Tot 12.00 uur school Alle groepen 

Ma 29-8 Eerste schooldag, 8.35 uur Alle groepen 

Stepjes verdwijnen wel eens 
Wij hebben een signaal ontvangen over het feit dat er na schooltijd wel eens kleine stepjes 
verdwijnen van leerlingen van de School of Understanding. Zij zetten de stepjes buiten. Het is niet 
duidelijk hoe het komt dat de stepjes verdwijnen. Heeft uw kind een stepje wat u niet thuis kunt 
brengen, dan zou het fijn zijn als u even bij onze buurschool wil navragen of het stepje daar wellicht 
vandaan komt.  
 
Juf Leontien Dräger stelt zich voor 

Hoi allemaal! 
Ik ben Leontien Dräger en ik start na de zomervakantie als juf van 
groep 8 op de Omnibus. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Ouderkerk 
aan de Amstel. Ik woon daar nu met mijn vriend, zijn ouders, zijn 
broertjes en de hond, maar ben op zoek naar een huisje voor ons 
tweeën. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te reizen,  te sporten 
(vooral turnen) en om tijd door te brengen met mijn familie en 
vrienden. Nadat ik in 2015 ben afgestudeerd, heb ik eerst samen met 
mijn vriend vier maanden door Zuidoost-Azië gereisd en daarna heb ik  
gewerkt op de Willem-Alexanderschool in Amstelveen en de Octopus 
in Diemen. Ik heb veel zin om in augustus te beginnen aan een nieuw 
schooljaar waarin ik met mijn groep veel bijzondere en unieke 
momenten zoals het kamp en de musical mee mag maken. Tot dan! 

 
Juf Lisette Bender stelt zich voor 
Hallo beste ouders! 
Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Lisette Bender en ik ben 34 jaar 
oud. Ik woon met mijn gezinnetje (man en 2 jonge kinderen) in De 
Kwakel. Verder ben ik gek op gezelligheid, lekker buiten zijn en op 
hardlopen.  
Ik heb al wat verschillende banen gehad maar ondertussen sta ik al bijna 
6 jaar voor de klas in Hoofddorp, waar ik veel verschillende groepen heb 
gedraaid. De laatste 3 jaar was ik vooral te vinden in groep 7 en 8. 
Afgelopen jaar ben ik een dag extra gaan werken in Amstelveen op De 
Cirkel. Daar werk ik in groep 7.  Omdat Amstelveen mij goed bevalt (ik 
ben er zelf ook geboren en getogen) en ik toe was aan een nieuwe 
uitdaging, ben ik gaan solliciteren op de Omnibus. Zodra ik binnenstapte 
was ik verkocht aan de mooie karaktervolle school met de fantastische 
sfeer! Ik ben heel erg enthousiast en kan niet wachten om te beginnen! 
Volgens mij ben ik dit wel in een notendop. Mocht u toch nog wat meer 
willen weten, mag u dat altijd aan mij vragen!   
 
Groetjes, 
Juf Lisette 
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