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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 

 
Nieuw schooljaar volop door met schoolontwikkeling 

Wij hopen dat u een fijne zomervakantie heeft gehad. Of u bent (ver) weg geweest, of 
heerlijk thuis gebleven, in iedergeval hadden de kinderen er weer zin in. 
Wij hebben aan het begin van het schooljaar nieuwe leerlingen mogen ontvangen. Hartelijk 
welkom op de Omnibus!  
De eerste dag van het schooljaar heeft ook iedereen kennis kunnen maken met onze nieuwe 
directeur Frank Roël. Vanaf 12 september neemt hij definitief het stokje over van Marko 
Hermeler. Vanaf dan kunt bij hem terecht voor vragen.  
Marko zal nog voor een dag in de week aanblijven om het kwaliteitstraject te blijven voeden, 
vormgeven en volgen. Frank heeft uiteraard dezelfde verantwoordelijkheid daarvoor.  
We gaan onverminderd door met activerende werkvormen. De leerlingen leren zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gestelde leerdoelen. Groep 5 leerlingen 
beginnen ook met ontwikkelgesprekken vanaf november. In januari 2017 zal er opnieuw een 
inspectiebezoek plaatsvinden. We zijn vol vertrouwen dat de bevindingen positief zullen zijn, 
zoals dat al in juni was.  
De koers die wij ingezet hebben vanaf januari 2016 en het vervolg daarop bespreken we 
binnenkort met de medezeggenschapsraad. Die koers verwoorden we in het schoolplan. In 
een schoolplan wordt het beleid uitgestippeld voor de komende twee jaar. 
Wij wensen u een heel fijn en voorspoedig schooljaar toe. 
 
Schoolgids 2016-2017 ingrijpend verbeterd 

Bij deze Infobus ontvangt u onze nieuwe schoolgids welke sterk verbeterd is. In deze gids 
vindt u alle informatie die u nodig heeft. Leest u hem liever op papier? Dan kunt u bij de 
administratie (Ada Koolhaas) een geprinte versie ophalen. Heeft u aanvullingen of tips om de 
schoolgids nog beter te maken? Dan horen wij dat graag van u! 
 
Met voldoende biebouders kunnen onze kinderen lezen! 

Voor onze fantastische schoolbibliotheek zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die ons 
‘biebouder team’ willen ondersteunen.  
 
Wat wordt er van u verwacht? 

- Uitlenen en innemen van boeken in het computersysteem m.b.v. een handscanner 
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- Het op weg helpen van kinderen die moeite hebben een boek te vinden 
- De boekenkasten netjes houden, boeken op de juiste plaats terugzetten en boeken 

aantrekkelijk plaatsen in de kasten 
- Nieuw geleverde boeken voorzien van een barcode en rugetiket 

 
Dit klinkt wellicht ingewikkeld maar dat valt best mee. Er is al een aantal enthousiaste 
biebouders die u alles zullen uitleggen.  
De bibliotheek is iedere schooldag open.  

- Maandag van 14.00 uur tot 15.00 uur 
- Dinsdag van 14.00 uur tot 15.00 uur 
- Woensdag van 09.00 uur tot 10.00 uur 
- Donderdag van 14.00 tot 15.00 uur 
- Vrijdag van 09.00 uur tot 10.00 uur 

 
Het zou heel fijn zijn als twee ouders per dag in de bibliotheek aanwezig kunnen zijn. 
Wilt u graag biebouder worden maar lijkt het te ingewikkeld is of spreekt u de Nederlandse 
taal niet zo goed? Geen probleem! Samen komen we er uit! 
 
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij juf Eefje (gr. 1-2), juf Tanja (gr.3) of 
juf Melissa (gr.5). 
 
Strenge  controle op uw parkeergedrag 

Bij regelmatige controles hebben de politie en de handhaving geconstateerd dat er 
gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaats vinden. 
 
Van 29 augustus tot en met 09 september 2016 start de handhaving gemeente Amstelveen-
Aalsmeer in samenwerking met de wijkagent van de politie een actie waarbij gelet wordt op 
verkeershinder. 
 
Wij zullen, indien dit noodzakelijk is, verbaliserend optreden. U mag hierbij denken aan de 
volgende parkeersituaties waarop gelet wordt: 
 

 Dubbel parkeren; 

 Parkeren in stopverbod; 

 Parkeren op het trottoir; 

 Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat; 

 Parkeren buiten de vakken in een woonerf; 

 Rijden tegen de verplichte rijrichting in. 
 
Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Handhaving 
Amstelveen op telefoonnummer: 020-5404911 
 
Hartelijke groet, 
Marko Hermeler 


