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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

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

Ma 29-8 Eerste schooldag, 8.35 uur Alle groepen 

Di 13-9 Infoavond Alle groepen 

Wo 21-9 Studiedag Alle groepen vrij 

Do 22-9 MR vergadering , 19.00 uur  

Ma 26-9 Open podium  

Di 27-9 Informatieavond VO Voor alle geïnteresseerden 

Wo 28-9 Inloopochtend Groep 1/2 en 3 

28/30-9 Kamp Groep 8 

Ma 10-10 Inloopochtend Groep 1/2 en 3 

17/21-10 Herfstvakantie Alle groepen 

 
Fantastisch eindfeest met mooi weer 
Aan alle mensen die meegewerkt hebben en hun bijdrage geleverd, hartelijk dank voor uw inzet! Aan 
alle ouders en kinderen hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Gelukkig was het goed weer en kon 
alles buiten plaatsvinden. De kledingmarkt heeft ook nog €32,- opgeleverd. Sandra heeft alle 
hulpmoeders inmiddels bedankt met een lekkere maaltijd. Deze kledingmarkt gaat in het komende 
schooljaar wegens succes herhaald worden. 
 
Nieuwe data om rekening mee te houden 
In het bovenstaande kalendertje kunt u belangrijke data zien waar u rekening mee moet/kan 
houden. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgt u van ons weer de ouderkalender. Daarop staan 
ook alle activiteiten en vakanties c.q. studiedagen.  
 
Nieuwe directeur gevonden voor de Omnibus 
Zoals wij al eerder vermeldden was het bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe directeur.  
Het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland heeft het genoegen u bij dezen te laten weten dat er 
een nieuwe directeur gevonden is voor de Omnibus; Frank Roël.  
Hij zal na de zomervakantie starten voor 2-3 dagen in de week. De andere dagen zal Marko Hermeler 
aanwezig zijn. Vanaf de derde schoolweek start Frank Roël full time.  
Vanaf dat moment tot februari 2017 blijft Marko Hermeler op school werkzaam om aan de 
continuïteit van de kwaliteitsverbetering te kunnen werken.  
 
Afscheid groep 8 indrukwekkend 
Traditiegetrouw is aan het einde van het schooljaar het afscheid van groep 8. De musical werd ook 
dit keer weer fantastisch gespeeld. Ook de kinderen die het in eerste instantie moeilijk vonden 
zetten hun beste beentje voor.  
Wat opviel was de gemeenschappelijkheid in de groep; deze was indrukwekkend. Iedere leerling was 
betrokken en had zijn/haar bijdrage. Samen vormden zij een geheel, onafhankelijk van de afkomst of 
de onderlinge verschillen. Wij wensten dat u dit allemaal had kunnen zien! Dat is waar onze school zo 
goed in is. Onze school, de leerkrachten, bieden een veilige haven voor leerlingen om te kunnen 
groeien. De inspectie heeft ons daarvoor het hoogste cijfer gegeven. Deze leerlingen leverden op 
deze avond daarvoor het bewijs; sociaal emotionele- en cognitieve groei!  
Alle kinderen kregen een aandenken in de vorm van een kompas, een fotoboek (gemaakt door 
Monique van de OV), een roos van de OV, een bloem van juf Theresia, hun rapport en een 
persoonlijk woordje van juf Linda. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond en daarnaast 
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super trots zijn op de goede begeleiding van juf Linda, Monique en Marleen en alle juffen van de 
jaren daarvoor! Zonder hen was dit niet gelukt. 

 
Een bewogen jaar heel positief afgesloten 
door Marko Hermeler 
 
Het afgelopen jaar hebben we als school enorm hard gewerkt om het beste uit de leerlingen te halen 
en hen optimaal te bedienen in het lesaanbod. De interne schok was groot toen we een kritische 
beoordeling van de onderwijs inspectie kregen. We hebben daarna de kritiekpunten weggewerkt. 10 
van de 13 punten zijn nu op orde volgens de inspectie. Een enorme prestatie! 
We hebben dit jaar ook veelvuldig met ouders en leerlingen gesproken en uit hun opmerkingen 
lering getrokken en koers bepaald. Het net opgehangen oudercontactbord is daar een onderdeel van. 
Ook hebben we al onze interne regels en procedures tegen het licht gehouden en sterk verbeterd om 
daarmee constant de kwaliteit te waarborgen. We hebben een solide basis gelegd en kunnen nu 
verder werken aan de kwaliteit van de lesinhoud. Dankzij de enorme inzet van alle teamleden van 
onze school is ons dat gelukt.  
Dank zij uw enorme inzet was ook de bibliotheek goed bezet en hebben we mooie vieringen gehad. 
We hebben onzes inziens een stap in de goede richting gedaan om de betrokkenheid van ouders bij 
de school te vergroten. De ontwikkelgesprekken en de goed gevulde ouderkamer zijn daar een 
voorbeeld van.  
De door ons aangezegde pilot van de gemeente is nog niet van de grond gekomen in de snelheid 
waarmee dat beoogden, maar de voortekenen zijn gunstig.  
De exclusieve samenwerking met de Rabobank Amstel en Vecht heeft al heel positieve vruchten 
afgeworpen en zal ook in de komende jaren gecontinueerd worden.  
De TSO-medewerkers stonden iedere dag weer klaar om uw zoon of dochter op een goede manier 
op te vangen.  
De samenwerking met medewerkers van bso de Stoel, de Vlindertjes en de Konijntjes is ook op een 
positieve manier verlopen.  
We starten volgend jaar met twee nieuwe collega’s en een nieuwe directeur. Zij hebben er zin in! De 
Omnibus is een prachtige school waar ieder kind tot zijn recht komt. Het meest trots ben ik op de 
flexibiliteit van het team en de open en veilige sfeer op school. Trots ben ik ook op de enorme 
kwaliteitsverbetering die wij hebben weten neer te zetten.  
Volgend schooljaar gaan wij op dezelfde voet verder om in januari 2017 door de onderwijsinspectie 
weer op alle punten als voldoende beoordeeld te worden. Ik heb daar het volste vertrouwen in. 
 
Voor nu wens ik u een heel fijne zomervakantie toe en graag tot volgend jaar. 
 
Zonnige groet, 
Marko Hermeler  
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iedereen genieten van deze avond. 
 
 
Bericht van derden 
Nieuwsbrief 11, juli 2016  
 
Beste ouders,  
Voila, 6 leestips uit de gratis VakantieBieb –app voor de kinderen. 
In deze gratis app vind je ook een leuk en gratis leespakket voor volwassenen. 
Fijn ook zonder wifi boeken lezen op telefoon of tablet deze zomer.  
Deze boeken zijn natuurlijk ook gewoon te leen bij de bibliotheek! 

Voor kinderen tussen 6 en 9 jaar 
Leestip 1 Op en top Ellie en Nellie, Rindert Kromhout  

De verschrikkelijke tweeling Ellie en Nellie heeft het voorgoed verbruid bij de 

mensen in het dorp. Daarom gaan de twee meisjes voor altijd weg uit 

Nederland, naar een land waar niemand hen kent. Samen met hun ouders gaan 

ze met de boot naar hun oma in Spanje.  

En zo begint het allergrootste en misschien wel allerlaatste avontuur van erge 

Ellie en nare Nellie… 

 

Leestip 2 Nog een mop, Erik van Os en Elle van Lieshout  

Moppen zijn ideaal bij het leren lezen. Een mop is kort, en kun je dus even 

tussendoor lezen. Moppen zijn ook daardoor laagdrempelig. Zo leuk kan lezen 

zijn! 

 

 

Leestip 3 Donders! Onze hond is een held! Selma Noort  

Dani en Jan Donder leven erg met hun vriendje Karel mee, want hij moet een 

jaar bij zijn keurige tante gaan wonen. Gelukkig heeft hij zijn tekkeltje Tarzan.  

Maar als Karels tante het hondje op een dag voor straf buiten de deur zet, loopt 

Tarzan weg. En dan verdwijnt Karel ook!  

DONDERS!  

De kleine Tarzan wordt door een ongure kerel meegenomen naar een verlaten 

huis in de oude, donkere binnenstad. Jan en Dani volgen zijn spoor, met hun 

reusachtige Deense dog Wendolien. En gelukkig is Wendolien niet altijd zo lief en sullig als 

ze lijkt…  

Een superspannend Donders! avontuur 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
https://www.leopold.nl/auteur/rindert-kromhout/
https://www.leopold.nl/auteur/selma-noort/
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Voor kinderen tussen 9 en 12 jaar: 

Leestip 4 Gladiator 1;  Vechten voor vrijheid, Simon Scarrow 

Rome, 61 v.Chr. ‘Dit is je nieuwe thuis. Vergeet het verleden. Het enige waar het hier 
om draait is dat je leert vechten en overleven.’ 
Marcus Cornelius Primus wordt als jongen van 10 jaar ingewijd in het harde bestaan 
van gladiator. Zijn dagen worden beheerst door strikte discipline en afmattende 
trainingen. 
Maar hij kan zijn verleden niet zomaar vergeten. Marcus is vastbesloten om zijn 
moeder te bevrijden uit de slavernij. Wat Marcus echter niet weet is dat hij een 
levensgevaarlijk geheim met zich meedraagt. Als de andere Romeinen hier lucht van 

krijgen, is hij zijn leven niet meer zeker… 

 

Leestip 5  Mijn bijzonder rare week met Tess, Anna Woltz  

 

Op de eerste dag van de vakantie brak mijn broer zijn been. Dat was jammer 

voor hem, maar eigenlijk wel leuk voor mij, want bij de dokter kwam ik Tess 

tegen. Tess had bruine ogen met vlekjes erin. Ze kende haar eigen vader niet, 

zei nooit sorry en was nogal bazig: ik moest meteen een rare dans met haar 

oefenen op de parkeerplaats van de dokter. Het kon niet anders, zei ze. Haar 

leven hing ervan af…  
En dat is pas het begin van Samuels onvergetelijke vakantie. Tess heeft een plan 

bedacht om haar vader te leren kennen. Daar heeft ze één week de tijd voor. En Samuel moet haar 
helpen. 

 

Leestip 6  F-Side Story, Hans Kuyper  

Naomi is geen bang meisje. Meestal. Verhuizen van 010 naar 020? Geen probleem. 
Nieuwe buurt, nieuwe school? Kan ze aan.  
Maar een klas vol Ajax-fans, die stuk voor stuk boos naar haar Feyenoord-sjaal kijken… 
Hoe overleeft ze dat?  
Tot overmaat van ramp wordt ze verliefd. Voor de eerste keer in haar leven. Op de 
ergste jongen van allemaal…  
Een Ajacied en een Feyenoorder verliefd… Dat kan toch niet?! 

https://www.queridokinderboeken.nl/auteur/anna-woltz/
https://www.leopold.nl/auteur/hans-kuyper/


 INFOBUS     14 juli 2016 

 

5 

 

 
 
 
 

Veel leesplezier en een zonnige vakantie!  
 Met groet,   Connie  
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