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Belangrijke data 
 

datum activiteit groep 

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 

 
 
Informatieavond afgelopen week 
Ach, wat was het warm deze week. Daarom dank aan alle ouders die ondanks de warmte naar de 
informatieavond zijn gekomen. Meester Frank stelde zich voor als nieuwe directeur en vertelde hoe 
belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind. In alle klassen waren er 
duidelijke presentaties over wat de kinderen dit jaar gaan leren.  
 
Op de Omnibus vinden we het belangrijk dat ouders ook bij elkáár betrokken zijn. We weten zeker dat 
er ouders zijn die anderen kunnen helpen. Daarvoor is het Oudercontactbord bedacht. Dat hangt aan 
de muur bij de ingang en u kunt op dat bord laten zien wat u kunt doen om andere ouders te 
ondersteunen.  

 
Oudervereniging 
Geeta Jaddoe van de Oudervereniging heeft enthousiast verteld waar de OV mee bezig is. De inzet van 
ouders op school is onmisbaar! De ouderbijdrage is bedoeld om allerlei extra activiteiten te 
organiseren die niet uit het gewone schoolbudget kunnen worden betaald. Het is daarom noodzakelijk 
dat we die bijdrage van u ontvangen. Wanneer het voor u lastig is om het bedrag in één keer te betalen, 
dan kunnen we altijd een betalingsregeling afspreken. U kunt daarvoor langskomen bij de directie.  
 
Rookvrije gebieden 
Op de Omnibus praten we regelmatig met de kinderen over gezonde leef- en voedingsgewoontes. 
Daarbij is het goede voorbeeld van groot belang. De school én het bijbehorende schoolplein zijn 
rookvrije gebieden. Wij verzoeken de ouders om niet op het schoolplein te roken wanneer u uw 
kinderen komt halen of brengen.  
 
Open Podium op maandag 26 september 
Maandag 26 september verzorgen de kinderen van De Konijntjes samen met de groepen 3, 5 en 7 het 
eerste Open Podium van dit schooljaar. De ouders van deze groepen zijn hierbij ook uitgenodigd om 
te komen kijken. Van harte welkom om 9:00 uur! Het duurt tot ongeveer 10:00 uur.  
 
 
Vriendelijke groet,  
 
Frank Roël, directeur 
 


